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 م هللاب ذوعنو ‹هيلإ بوتنو «هرفغتسنو هنيعتسنو هدمحن ءهّلل دمحلا

 2 نول لضم الف هللا هلم نم اناعا تاسو اعيننا نورك وو
 اړ ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو «هل يداه الف للضي

 ملسو هبحصو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشأو
 :دعب امأ :ارتثك الس

 «ميقتسملا هطارصو «نيتملا هلبح وه لجو زع هللا باتك نإف

 َدَه سالا اعاتب # :العو لج لاقف ةميظع فاصوأب لجو زع هللا هفصو
 .[174 :ءاسنلا] . ایما کی اتراو كير ن نهرب مک اج

 9 ٹي بتڪ و رو لآ تب مكة دق # :ىلاعت لاقو

 0 .[15 36 :ةدئاملا] . لَا لبس مك وضربت ی هلآ هب ید

 5 كاملا ءآفشَو مير نم : ةُلطِعَوَم كت َأج دق سالا اأن # : لجو زع لاقو

 ا 4َنيِنِمْؤُمَلل َةَمَيَو ىَدُهَو روُدُصلَأ ىف

 کیل الرو ¥ :ىلاعتو هناحبس لاقو
 15 .[84 :لحنلا] . 4 َنيِمِلسَمْلِل كرشدو ةمحرو ی دھو

 اهل ٌرَكدَتلَو ہوا أو َكَيلِإ ُهَنْلَرَأ بكك # :العو لج لاقو
 م :[۲۹ نص 4 بدل أوو

 نيب نم لطکلا هيأ ال ٭ : هناحبس لاقو

 .[47 :تلصف] . لی وک
 باتك ثيدحلا ريخ نإف ءدعب امأ» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 . “اک دمحم يده يدهلا رخو « هللا

 )١( ةبطخلاو ةالصلا فيفخت باب «ةعمجلا باتك «ملسم هجرخأ )/851( )٤۳( .



 1 زع 6 3 ا ماسلا ءاملع 2 و /

 .هيناعم نايبو نارقلا ريسفت ةيانعلا هذه هوجو نمو «ةيانع اميأ لجو #

 1 لجو زع هللا مهانآ ام بسح ىلع «هتايآ نم دئاوفلاو ماكحألا طابنتساو اه
 1 . ىوقتلاو مهفلاو «ناميإلاو ملعلا نم |.

 حلاص نب دمحم خيشلا ةمالعلا انخيش ءاملعلا ءالؤه نمو 7

 دقع دقف  هتانج حيسف هنكسأو ةعساو ةمحر هللا همحر  نيميثعلا جم

 ءهنم ماكحألاو دئاوفلا طابنتساو «لجو زع هللا باتك ريسفتل سلاجملا | ٠

 "© «حوتفملا بابلا ءاقلب ىمسملا ءاقللا سلاجملا هذه نمو «هلاحرتو هلح يف 8

 هنأ ةروسب مدقو «مع ءزج ريسفت مامتإب هتليضف ىلع لجو زع هللا نم ثيح ال
 | اذه جارخإ - ىلاعت هللا همحر - انخيش ةليضف ىلع تضرع دقو «ةحتافلا |

 نم هغيرفت دعب هتعجارم نم نكمتي مل هنكلو «كلذ ىلع قفاوف ريسفتلا © |
 ها سيل ةطرشألا نم لوقنملا نأ ىفخي الو «ةحتافلا ةروس ىوس ةطرشألا اه

 295 نع دعبلاو «ةرابعلا ريرحتو «ظافلألا ءاقتنا ثيح نم ررحملاك ٣
 ( . كلذ ريغو «راركتلا 9
 نآرقلا نم ءزجلا اذه ريسفت يف هجهنم - هللا هح ر - خيشلا نب دقو 4
 هذه ىلع هب ملكتن يذلا مالكلا اذه : (سبع) ةروس ريسفت ماتخ يف لاقف 5

 لاقو . ىنعملل برقملا حيضوتلا هب ديرن نكلو طسبلا هب ديرن ال تايالا ي
 نأ نسحيف «تاولصلا يف ًاريثك أرقي هنأل ءزجلا اذه انرتخا :هللا همحر [ي
 :لوألا رمألا :ةثالث رومأل لزنأ نآرقلاو .ءزجلا اذه يناعم فرعي ب
 لاق .هب ظاعتالا :ثلاثلاو .هيناعمل ربدتلا :يناثلاو .هتوالتب هلل دبعتلا 5
 لأ ركل هب هاما ا كلم ت كي بنک 2, : ىلاعتو كرابت هللا 05

 ذل



 هلأ هتانج حيسف هنكسأو «نييدهملا يف هتجرد ىلعأو «ءازجلا ريخ نيملسملو #ب
 3 هبحصو هلآ ىلعو «دمح اتن ىلع ملسو هللا ىلصو « بیج عيمس هنإ 5

 5007 لا دش اش دش
 ةمدقملا |

  aT 1 N Eكل 0

© 
 مسو : ىلاعت هللا لاق امك ءأرقي ال يذلا ةلزنمب ىنعملا فرعي ال يذلا

 يغبني اذهل «ةءارق الإ : يأ 4 َناَمَأ ̂ لإ بتلا ومعي ال نما

 «هب عفتني ىتح ميركلا نآرقلا ىنعم ةفرعم ىلع صرحي نأ ملسملل
 م تايآ رشع نوزواجتي ال اوناك مهنإف ‹«فلسلا راثأل ًاعبتم نوكي ىتحو

 يرح :هللا همحر لاقو . ”لمعلاو ملعلا نم اهيف امو اهوملعتي ىتح

 | ةيآب اوتأي نأ ةماعلاب اوعمتجا اذإ ةبسانم لك يف اوصرحي نأ ملعلا ةبلطب

 .ةحتافلا لثم ةماعلا ىلع هدادرت رثكي ام اميسال ءاهنورسفي هللا باتك نم

 ا تاو كلام والا

 . اهنم ًائيش فرعي
 | | ةقدو الا وو ر ی ا ريس راحو

 ج أ ظعولا ىلإ ةفاضإ .فلكتلا نع دعبلاو «نآرقلاب نآرقلا ريسفتو «ىنعملا

 4 ريسفتلا اذه يف ىلاعت هللا هحر عمجف «ةظعوم هب ىفكو « ميركلا نآرقلاب

 7 رع هللا ءازجتف :«قاعت هللا ةتاتكب: ظعولاو ىتعملا نايا نيب
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 E دقو ؛ ميركلا نآرقلا اهم حتتفا هنأل ؛ كلذب تيمس ةحتافلا ةروس

 ' . ةلماك تلزن ةروس لوأ اهنإ : ليق

 ا | يف نآرقلا يناعم لمجم ىلع لمتشت اهنإ :ءاملعلا لاق ةروسلا هذه
 و كلذلو ؛ كلذ ريغو ع ينب قرطو .ءازجلاو «ماكحألاو «ديح وتلا

 4 . (اّمأ» ىمسي ءيشلل عجرملاو < “«نآرقلا مأ» تيمس

 0 | يف نكر اهنأ اهنم ؛اهريغ نع اهب زيمتت تازيمم اهل ةروسلا هذهو
 8 نمل ةالص الف : نيتداهشلا دعب مالسإلا ناكرأ لضفأ يه يتلا تاولصلا

5 

 6 د نقرا لع ارق اذإ": ةيقر اهنأ اهنمو ؛باتكلا ةحتافب أرقي مل

 4 امو» :ءىربف «غيدللا ىلع أرق يذلل لاق ايب يبنلا نأل ؛هللا نذإب
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 8 . "”«ةيقر انآ كيردي

 4 اوراصف «( ةعدب ةروسلا هذه ف مويلا سانلا ضعب عدتبا دقو

 ضن دنع رورو تلا اوردو اغلا ار
 ٣ :هلوح نمل لاق اعد مث ءاعد اذإ ًالثم هدجت : طلغ «تابسانملا
 ره وأ «هبطخ يف اهب ءىدتبي سانلا ضعبو ؛ةحتافلا اوؤرقا ينعي :«ةحتافلا»
 ا ا لع اهات تاداسلا ا اذهوبح ةلازخلا ف

 . عابتالاو 5

 «ةالصلا باتك «ملسمو .(۷۷۲) «رجفلا يف ةءارقلا باب «ناذألا باتك «يراخبلا هجرخأ | )١(

 0 .(۳۹۵) [۳۸] ثيدح «ةعكر لك يف ةحتافلا ةءارق بوجو :باب 8#

 | باكل ةغاقب برعلا هايل لع ةيقرلا يف ىطمُي ام : باب «ةراجإلا باك «يراغبلا هجرعلا () |
 © [14] ءراكذألاو نآرقلاب ةيقرلا ىلع ةرجألا ذخأ زاوج :باب ءمالسلا باتك ءملسمو (؛(؛(7 ١

۹۱ 
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 8 : تلق اذإف a a ًالعف رّدقي ا ۹ ؛فوذحمب 5

 . «لكآ هللا مساب» :لعفلا ردقت ؛ لكأت نأ ديرت تنأو «هللا مساب» |
elرورجملاو راجلا نأل ؛فوذحمب ًاقلعتم نوكي نأ بجي هنإ :انلق  

 : نيتدئافل ارخاتم هاتر دقو 0

 . لجو زع هللا مسا ميدقتب كربتلا : ىلوألا ةدئافلا
 ل كنأك ءرصحلا ديفي لماعلا ريخأت نأل ؛رصحلا :ةيناثلا ةدئافلاو

 | زع هللا مساب الإ هب ًانيعتسمو «هب ًاكربتم دحأ مساب لكآ ال :لوقت
 ا . لجو

 لهأ اهفرعي هذهو «لاعفألا لمعلا يف لصألا نأل ؛ًالعف هانردقو

 . طورشب الإ ءامسألا لمعت ال اذهلو ؛وحنلا

 : لَم لوسرلا لاق اذهلو ؛دوصقملا ىلع لدأ هنأل ؛ًابسانم هانردقو

 مسا ىلع» :44 لاق وأ « "هللا مساب حبذيلف حبذي 0 ناك نمو»

 . لعفلا صخف . "هللا

 لصأ وهو ؛هريغ هب ىمسي الإ نيملاعلا بر هللا مسا : لاو

 8 .هل ةعبات ءامسألا يتأت اذهلو ؛ءامسألا

 293 نزو ىلع ءاج اذهلو ؛ةعساولا ةمحرلا وذ يأ * نمحرلا#و

 . ةعسلا ىلع لدي يذلا «نالعف»

 ءملسم 2480 ءديعلا ةبطخ يف سانلاو مامإلا مالك :باب «نيديعلا باتك «يراخبلا هجرخأ 5 )١(
 . ۱۹٦۰ [۱] اهتقو : باب «ىحاضألا باتك

 ««هّلأ مسا ىلع حبذيلف» : هلع يبنلا لوق :باب «ديصلاو حئابذلا 2 «يراخبلا تا 0 +

 . ۱۹٦۰ [۲] ءاهتقو : باب «يحاضألا باتك «ملسمو 06
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 4 اذهلو ؛هدابع نم ءاشي نم ةمحرلل لصوملا يأ #ميحرلا#و

 * هتفص يه ةمحر انهف .لعفلا عوقو ىلع لادلا «ليعف» نزو ىلع تءاج

 8 نإ ةخرلا ناسصبإ يآ - هلق يح ةحيرو 44 نعرلا» هيلع نواس م.
 اي نم نامسا : «ميحرلا نمحرلا #و . #ميحرلا# اهيلع لد  موحرملا 0

 ىأ :رثألا ىلعو ءةمحرلا ةفص ىلعو «تاذلا ىلع نالدي هللا ءامسأ 5

 .ةفصلا هذه هيضتقت يذلا مكحلا »

 ءعمسلا اهيلع لد ةيقيقح ةمحر هسفنل هللا اهتبثأ ىتلا ةمحرلاو ْ

 هلل ةمحرلا تابثإ نم ةنسلاو «باتكلا يف ءاج ام وهف عمسلا امأ ؛لقعلاو

 نم عفدنا وأ «ةمعن نم لصح ام لكف :لقعلا امأو ؛ًادج ريثك وهو - 5

 . هللا ةمحر راثا نم وهف ةمقن |[

 اهوفّرحو «ةيقيقحلا ةمحر لاب ىلاعت هللا فصو موق ركنأ دقو اذه 4
 هللا فصو ليحي لقعلا نأ مهنم ًامعز «ماعنإلا ةدارإ وأ «ماعنإلا ىلإ س

 ال اذهو ؛ةقرو ء.عوضخو «نيلو «فاطعنا ةمحرلا نأل» :اولاق ؛كلذب 3

 : نيهجو نم مهيلع درلاو ««لجو زع هللاب قيلي | /
 ءراسكناو ءعوضخ ةمحرلا يف نوكي نأ عنم :لوألا هجولا 1

 .عوضخ مهنم نوكي نأ نود ةمحر ءايوقألا كولملا نم دجن اننأل ؛ةقرو

 .راسكناو «ةقرو

 امنإف اهتايضتقمو «ةمحرلا مزاول نم اذه ناك ول هنأ : يناثلا هجولا

 ءهتمظعب قيلت ىهف ىلاعتو هناحبس قلاخلا ةمحر امأ ؛قولخملا ةمحر ىه

 وک کو ا ی و رز

 : لجو زع هلل ةيقيقحلا ةمحرلا توبث ىلع لدي لقعلا نإ :لوقن مث
Se. Eرع  

 او



 ْ 0 ةحتافلا ةروس ريسفت

 ل هيفا هو لا او لا لازنإك - اهب هللا صتخي يتلا ةمحرلا |
 . هللا ةمحر ىلع لدي كلذ آ

 لقعلا نأ ةجحب ةيقيقحلا ةمحرلاب هللا فصو يركنم نأ بجعلاو 2#
 ةيلقع ةجحيب ةيقيقح'ةدارإ هلل اوتبثأ دق اهلي هنأ وأ 'كييلغ لدي ا

 ضعب صيصخت نإ :اولاق ثيح «هللا ةمحر ىلع ةيلقعلا ةجحلا نم ىفخأ ©
 اذه نأ كش الو ؛ةدارإلا ىلع ًالقع لدي هب زيمتت امب تاقولخملا 5

 ال هنأل ؛ريثكب ىفخأ اهيلع ةمحرلا راثآ ةلالدل ةبسنلاب هنكلو ؛حيحص أ
 : ماوعلا ىتح هفرعيف ةمحرلا راثآ امأو ؛ةهابنلا لهأ الإ هل نطفتي 8 "

 للا 0 :لاقل «؟انرطم مب» :رطملا ةليل حابص اساع كلاس قل

N! 
1 

 ؟ال وأ ؛ةحتافلا نم ةيآ ةلمسبلا له : ةلأسم 8
 نم ةيآ اهنإ لو نم مهما ١ ءاملعلا نيب فالخ اذه يف 5
 الإ حصت ال انآ ىريو «ةيرهجلا ةالصلا ف ًارهج اہ ًارقيو «ةحتافلا 5
 نم تسيل اهنإ :لوقي نم مهنمو .ةحتافلا نم اهنأل ؛ةلمسبلا ةءارقب #.
 ؛قحلا وه لوقلا اذهو «هللا يعذب هم ةلقتسم هنأ اهنکلو ؛ةحتافلا اها

ea A 
 | اذإف :نيفصن يدبع نيبو ينيب ةالصلا تمسق :ىلاعت هللا لاق» : لاق ي
 :لاق اذإو «يدبع يندم : ا *نيملاعلا بر هلل دمحلا# : لاق

 كلام# : لاق اذإف ؛يدبع يلع ىنثأ : ىلاعت هللا لاق ««ميحرلا نمرلا» 9 3

 كايإو دبعن كايإ# :لاق اذإف «يدبع يندجت :ىلاعت هللا لاق (نيدلا موي اه

 | :لاق اذإو ؛نيفصن يدبع نيبو ينيب اذه :ىىلاعت هللا لاق ا

 1 ام يدبعلو ؛يدبعل اذه :ىلاعت هللا لاق «ميقتسملا طارصلا ندم وأ .
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 ةحتافلا ةروس ريسفت ا 4

31 

 چ 1 م اا 1

 1 ا

1 1 
9 

 أ 2

: 
 و الا قم كسلا الا "نأ لع ن اذه عالم

 8 يبنلا فلخ تيلص» :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع حيحصلا |

 ي بر هلل دمحلا#ب نوحتفتسي اوناكف ؛نامثعو ءرمعو ءركب يبأو ءب و"
 يأ يف الو «ةءارق لوأ يف «ميحرلا نمحرلا هللا مسب# نوركذي ال «نيملاعلا |,

 € ءرهجلا يف ةحتافلا نيبو اهنيب زييمتلاو ؛نورهجي ال دارملاو . ”اهرخآ ٠

 ب .اهنم تسيل اهنأ ىلع لدي همدعو ٣
 88 تايآ عبس ةحتافلاف : ىنعملا ثيح نم قايسلا ةهج نم امأ 0

 © ةروسلا عوضوم ىلع تايالا عبس عزوت نأ تدرأ اذإو ؛قافتالاب #
0 1 1 
 4 يهو #نيعتسن كايإو دبعن كايإ# :ىلاعت هلوق وه اهفصن نأ تدجو ان

 8 نال ؛ «نيفصن يدبع نيبو ينيب ةالصلا تمسق» :اهيف هللا لاق يتلا ةيآلا |!
 @ ةيناثلا : «ميحرلا نمحرلا» ؛ةدحاو 0 بر هلل 0 0

 | قح اهنم مسق :نامسق يهو  طسولا e كايإو |
 0 رک : : یدل ىج مب 7 © طارص# ؛دبعلل «ميقتسملا طارصلا اندها# ؛دبعلل قح مسقو ؛هلل 8

 8 *نيلاضلا الو مهيلع بوضغملا ريغ# ؛دبعلل * مهيلع تمعنأ نيذلا ١

 ثالثو ؛ىلوألا ثالثلا ىهو لجو زع هلل تايآ ثالث نوكتف

 8 ةعبارلا ىهو هيرو دبعلا نيب ةدحاوو ؛ ةريخألا ثالثلا ىهو دبعلل تايآ 7

 نم ةيآ ةلمسبلا نإ :انلق اذإف ظفللا ثيح نم قايسلا ةهج نم مث 2

 وب نأ مولعملا نمو ؟نيتيآ ردق ىلع ةليوط ةعباسلا ةيآلا نوكت نأ مزل ةحتافلا |
 . ۳۹۵ [۳۸] «ةعكر لك يف ةحتافلا ةءارق بوجو : باب ءةالصلا باتك ءملسم هجرخأ | )١(

 [01] مقر ثيدح «ةلمسبلاب رهجي ال :لاق نم ةجح :باب ؛ةالصلا باتك «ملسم هجرخأ (؟) را



ar ara 3]هج جك هك جك هكا هكا هكا  

 ٠ . لم الا ر زهقلاو:لوطلا ى تالاا راق ا
 ." نأ امك ةحتافلا نم تسيل ةلمسبلا نأ هيف كش ال يذلا باوصلاف 4

 * .روسلا ةيقب نم تسيل ةلمسبلا ف
 ظ «تييلْعلا بر دکل ل

 ٣ فصو #دمحلا# :*نيملاعلا بر هلل دمحلا# :ىلاعت هلوق 1

 ®٠ «يفصولاو «يتاذلا لامكلا ؛ميظعتلاو ءةبحملا عم لامكلاب دومحملا ٠
 او وهو ديق نم دبالو ؛هلاعفأو .هتافصو «هتاذ يف لماك وهف ؛ىلعفلاو يف

 نودب لامكلاب هفصو درج نأل» : ملعلا لهأ لاق ؛«ميظعتلاو لو
02 

 .© نم عقي اذهلو ؛«ًاحدم ىمسي امنإو ؛ًادمح ىمسي ال : ميظعت الو «ةبحم ©
 هب ءارعشلا ضعب دجت ؛ًائيش هنم لاني نأ ديري هنكل ؛حودمملا بحي ال ناسنإ ٠ ا

 .٠ | نكلو ؛مهيف ةبحم ال ةميظع فاصوأب مهل يتأي مث ءءارمألا مامأ فقي | '

 .© لجو زع انبرل اندمح نكلو ؛مهنم ًافوخ وأ «هنوطعي يذلا لاملا يف ةبحم 9
 فصو هنأ دمحلا يف ديقلا نم دبال راص كلذلف ؛ميظعتو «ةبحم دمح اه
 "ا «دمحلا# يف «لأ»و ؛ميظعتلاو «ةبحملا عم لامكلاب دومحملا 9

 4 .دماحملا عيمج قارغتسا يأ :قارغتسالل ©

 هل «هلا»و ؛قاقحتسالاو «صاصتخالل ماللا # هلل : ىلاعت هلوقو ظ

 “2 دوبعملا يأ 5 هولأملا :هانعمو ؛هريغ هب ىمسي ال ؛لجو زع انبر ميسا 2

 ١ .ًاميظعتو ءاّبح أ

 1 هيف عمتجا نم وه :(«برلا» ؛ * نيملاعلا بر# :ىلاعت هلوقو 0

 لكل كلاملا ءقلاخلا وهف ؛ريبدتلاو .كلملاو .قلخلا :فاصوأ ةثالث 3
 54 ىوس ام لك :ءاملعلا لاق : #نيملاعلا#و ؛رومألا عيمجل ربدملا «ءيش 1

 يأ هناحبس مهقلاخ ىلع ملع مهنأل ؛كلذب اوفصو ؛ملاعلا نم وهف هللا "

 0 ا ا م ءيش لك يفف ؛ ىلاعتو
ْ 
 : سس 1



 . هتيبوبر يناعم نم كلذ ريغو «هتزعو («هتمحر و «هتمکحو

 : دئا وفلا 2

 لاو لجو غ ف لماكلادمحلا تات اف نه
 . قارغتسالا ىلع ةلاد األ ؛#دمحلا# : ىلاعت هلوق يف «لأ» نم

 : عيمج نم لماكلا دمحلاب صتخم قحتسم ىلاعت هللا نأ :اهنمو - ۲
 يذلا هلل دمحلا» :لاق هرسي ام هباصأ اذإ يب يبنلا ناك اذهلو ؛هوجولا 5
 ىلع هلل ا : لاق كلذ فالخ هباصأ اذإو ؛«تاحلاصلا متت هتمعنب اه

 . (لاح لک 3

 ؛ةيبوبرلاب هفصو ىلع ةيهولألاب هللا فصو ميدقت :اهنمو - ۳ 38
 عيمج هعبتت يذلاو .هب صاخلا ملعلا مسالا وه «هللا» نأل امإ اذهو 4

eطقف ةيهولألا نوركني لسرلا مه ن ءاج نيذلا نأل امإو ؛ةامسألا . 

 :ىلاعت هلوقل ؛ ماعلا عيمجل ىلاعت هللا ةيبوبر مومع :اهنمو - 5 9
 .#نيلاعلا» ار

 4مل نمل 9
 ؛ ةلالجلا ظفلل ةفص «نمحرلا# : «ميحرلا نمحرلا# :ىلاعت هلوق 1
 ؛ةعساولا ةمحرلا وذ وه «نمحرلاا#و ؛ىرخأ ةفص #«ميحرلا#و 8
 ؛هفصو «نمحرلا#ف ؛ةلصاولا ةمحرلا وذ وه «ميحرلا#و اه
 «ميحرلا»ب وأ ٍهدحو «نمحرلا»ب ءيج هنأ ولو ؛هلعف «ميحرلا#و 9

 «نمحرلا# رسف انرتقا اذإ نكل ؛لعفلاو .فصولا لمشل هدحو
 .لعفلاب «ميحرلا#و ؛فصولاب اه

 كردتسلا يف مكاحلاو ۴۸٠١ «نيدماحلا لضف :باب ءبدألا باوبأ يف هجام نبا هجرخأ (1)
 0 وج A ته هي دواجقا ا



 ١ نمرلا# نيميركلا نيمسالا نيذه تابثإ :ةيآلا دئاوف نم “

 ي يه يتلا ةمحرلا نم هانمضت ام تابثإو ؛لجو زع هلل *ميحرلا

 لعفلا يه يتلا ةمحرلا نمو .فصولا . 5
 : ةعساولا ةمحرلا ىلع ةينبم لجو زع هللا ةيبوبر نأ :اهنمو - ۲

 : لأسي ًالئاس نأك *نيملاعلا بر# :لاق امل ىلاعت هنأل ؛ةلصاولا قلخلل

 .ةمحر ةيبوبر وأ ؟ماقتناو «ذخأ ةيبوبر يه له ؟ةيبوبرلا هذه عونام» | ٠
 .(ميحرلا نمحرلا# : ىلاعت لاق «؟ماعنإو

 . 4لا موي كيس
 «نيدلا موي#و ؛«هلا#ل ةفص 4 نيدلا موي كلام# : ىلاعت هلوق

 © لاعتو هناحبس هنأ ينعي ؛ ءازجلا ىنعمب انه *نيدلا#و ؛ ةمايقلا موي وه

 هل كلذ يف هريغ كلام الف ؛قئالخلا هيف ىزاجي يذلا مويلا كلذل كلام يه
E8 هب داري ةراتو ؛ةيالا هذه يف امك «ءازجلا هب داري ةرات «نيدلا»و ؛ مويلا  

 1 ء[١ :نورفاكلا] ©« نيد يلو مكنيد مكل# : ىلاعت و يف امك «لمعلا 1

 را لمعت اک یا يدك امك لاقيو |.

 “| «كلملا»و كلم :ةيعبس ةءارق *كلام# :ىلاعت هلوق ىفو ْ

 . «كلاملا» نم صخأ 3

 | العو لج هكلم نأ وهو ؛ةميظع ةدئاف نيتءارقلا نيب عمجلا ينو

 ړ| ىمسي : كلامب سيل نكلو ءاكلم نوكي نم قلخلا نم نأل ؛يقيقح كلم ا
 1 الو ءاكلام نوكي نم سانلا نمو ؛ءيش ريبدتلا نم هل سیلو ًامسا اكلم
 . كلم كلام لجو زع برلا نكلو ؛ سانلا ةماعك :ًاكلم نوكي

 + 5 وا ي و ا rigs E 1 اا ۰ |



 هه هك هج يوك جه مخ ينك مخ هه مخ 9
 0 ةحتافلا ةروس ريسفت |[:

 ةيىههوب ل حح
 1 :دئاوفلا |.

 34 موي هتوكلمو تالا ال

llاار يلا موي كلام نسا  : 
 1 امنإ هناطلسو .هكلمو «هتوکلم روهظ نكل ؛ ىب :باوجلاف

 8 0 00 كلملا نمل# :يداني ىلاعت هللا نأل 00 كلذ يف نوكي

 ا e ةايحلا

 : ىلاعت هلوقل ؛ءازحلاو «ثعبلا تابثإ :ةيآلا دئاوف

 | ناب يذلا مويلا كلذل لمعي نأ لع ناسنإلا ثح :اهنمو ۴

 3 .نولماعلا هيف

 «يِعَتَف َكاَيِإَو دبع كاَيِإ ©
 ؛مدقم هب لوعفم :#كايإ# ؛#دبعن كايإ# :ىلاعت هلوق

 | الإ دبعن ال :هانعمف ؛رصحلا ةدافإل هلماع ىلع مّدُقو ؛ «دبعنإل : هلماعو

 | كل للذتن يأ «دبعن##و ؛ذئنيح لصولا رذعتل ًالصفنم ناكو ؛كايإ |

 eal RE ؛لذ لمكأ ,ّ

 ا ءىلتمت ؛بارتلا ىلع دجسي : لجو زع هلل ًالذ مادقألا 4

 ٠ | دجساو اهلك ايندلا كيطعأ انأ» :لاق ًاناسنإ نأ ولو ؛هلل ًالذ اذه لك
 | .هدحو لجو زع هلل لذلا اذه نأل ؛ًادبأ نمؤملا قفاو ام «يل



aA" ©»اهم نأ مج جب يحب بك مج مك هك هك  
 | ةحتافلا ةروس ريسفت ش 0

 + هللا ىهن ام لك كرتو هب هللا رمأ ام لك لعف نمضتت «ةدابعلا»و 5
 8 نكي مل هب رومأملا لعفي مل ول :دباعب سيلف كلذك نكي مل نم نأل ؛هنع ©.
 87 يذلا وه :دبعلا ؛ مح ًادباع نكي مل هنع يهنملا كرتي مل ولو ؛ اًمح ًادباع ,
 | ناسنإلا موقي نأ مزلتست «ةدابعلا»ف ؛يعرشلا هدارم يف دوبعملا قفاوي |.
 همايق نوكي نأ نكمي الو ؛هنع يېن ام لك كرتي نأو «هب ا ام لكب ©
 نيعتسن ال يأ *نيعتسن كايإو# :ىلاعت لاق اذهلو ؛هللا ةنوعم ريغب اذه ا
 هللاو ؛نوحلا تلط:«ةنامتسالا»و ءاهريغو «ةدابغلا لغ كابإ الإ 5

 طا وما ی ا ی ةه داملا نب م لاتر هنا ١
 الإ لمكألا هجولا ىلع ةدابعلاب مايق ال هنأل ؛ميركلا نآرقلا يف ةدع اه
 .هيلع لكوتلاو «هيلإ ضيوفتلاو « هللا ةنوعمب |[.
 :دئاوفلا 9

 كايإ# :ىلاعت هلوقل ؛هلل ةدابعلا صالخإ :ةيآلا دئاوف نم - 4 ١
 .لومعملا ميدقت : صالخإلا هجوو ؛ #دبعن 3
 :ىلاعت هلوقل «لجو زع هللاب ةناعتسالا صالخإ :اهنمو - ۲ را

 .لوعفملا مدق ثيح «نيعتسن كايإو ي
 يف ءاج دقو هللاب ةناعتسالا صالخإ :لاقي فيك :لئاق لاق نإف 5
 نم ةنوعملا تابثإ [؟ :ةدئالا] 4ىوقتلاو ربلا ىلع اونواعتو# :ىلاعت هلوق 9
 هلمحتف «هتباد يف لجرلا نيعت» : لك لا لاقو «لجو زع هللا ريغ را
 . "”(ةقدص هعاتم اهيلع هل عفرت وأ ءاهيلع 0

 كنأ ىنعمب ؛ضيوفت ةناعتسا :ناعون ةناعتسالا نأ :باوجلاف ١
 هللاب صاخ اذهو ؛كتوقو «كلوح نم أربتتو «لجو زع هللا ىلع دمتعت 1

 E لسو +۲۸۹1 «رفسلا يف هبحاص عاتم لمح نم لضف :باب .داهجلا باتك ,يراخبلا هجرخأ )١( و“
 4

 هلك هج لا



 ا هب ا

EES زج ا ااا ١ 
  0ا جتي نأ ناودعلاو مثإلا ريغ ىلع ةناعإلا هنم تبلط نمل يغبنيو

  95كلذل .

 ؛«طارصلا# :ةصلاخلا داصلابو ««طارسلا# :نيسلاب :ناتءارق ي
 ,إ ءداشرإلا ةياده «ةيادهلا»ب دارملاو ؛قيرطلا «طارصلا#ب دارملاو |
 © هللا لأست هدوم طارصلا اندها# :كلوقب تنأف ؛قيفوتلا ةيادهو 9

 ي ةزئاج هذهف :هب موقت نأ ديرت اميف ةكراشملا ىنعمب ةناعتساو ؛ لجو زع
 "٠ لاق اذهلو ؛ةدابع سيل هنأل ؛ ةناعإلا ىلع ًارداق اًبح هب ناعتسملا ناك اذإ

 .[؟ :ةدئاملا] #ىوقتلاو ربلا ىلع اونواعتو# : ىلاعت هللا

 ل عيمج يف ةزئاج قولخملاب ةناعتسالا لهو :لئاق لاق نإف

 1 ناعتسملا ناك ثيح زوجت امنإ قولخملاب ةناعتسالا ؛ال :باوجلاف
 رام : هب نيعتست نأ زوجي ال هنإف ًارداق نكي مل اذإ امأو ؛اهيلع ًارداق هب

 1 3 ال ريقلا بحاص نأل ؛ رکا كرش لب ؛مارح اذهف ربق بحاصب ناعتسا

 5 ال رمأ يف بئاغب ناعتسا ول امكو !هنيعي فيكف ؛ًائيش هسفن نع ينغي

 8 هتمهم ىلع هنيعي ايندلا قرش يف يذلا يلولا نأ دقتعي نأ لثم هيلع ردقي

 1 . كانه وهو هنيعي نأ ردقي ال هنأل رکا كرش ًاضيأ اذهف : هدلب يف

 4 ةتناعتسا زوجت اميف قولخملا نيعتسي نأ زوج له : لئاق لاق نإف

 فتحت مضل...

 ] .«ميِفَسمْلا طل اندهأ »

 4 هيف * طارصلا# : #ميقتسملا طارصلا اندها# :ىلاعت هلوق

e eهک # ےس س رک  



 :دئاوفلا

 هتناعتسا دعب لجو زع هللا ىلإ ناسنإلا ءوجل :ةيآلا دئاوف نم - 9 ١
 اهب ىوقتي ةناعتسا نمو ؛«دبعن كايإ# :ىلاعت هلوق هيلع لدي ؛صالخإ 5 نم ةدابعلا يف دبال هنأل ؛ميقتسملا طارصلا هيدي نأ ةدابغلا ىلع هب ا
 ر نأل ؛ #ميقتسملا طارصلا اندها# :ىلاعت هلوق هيلع لدي ؛ةعيرشلل 5 4# عابتا نمو ؛*نيعتسن كايإو# :ىلاعت هلوق هيلع لدي ؛ةدابعلا ىلع ۹
 . لب لوسرلا اهب ءاج يتلا ةعيرشلا وه «ميقتسملا طارصلا# 2#

 8 نم رجلا فرح فذح ثيح «نآرقلا ةغالب :ةيآلا دئاوف نمو - ۲
 ىتلا :ةيادهلا بلط نمضتت نأ لجأل :كلذ نم ةدئافلاو ؛«اندها# 0
 © درجن الإ اهيف سيل ىلوألاف ؛لمعو «قيفوت ةيادهو ؛داشرإو ملع ةياده 5 ©٠ :نيمسق ىلإ مسقتت ةيادهلا نأل ؛قيفوتلا ةيادهو «ملعلا ةياده يه ل
 ا هلوق يف امك « سانلا عيمج ىنعملا اذ ىده دق لجو زع هللاو ؛ةلالدلا 5

 :ةرقبلا] *سانلل ّىده نآرقلا هيف لزنأ يذلا ناضمر رهش# :ىلاعت ۶
 | دق هذهو ؛[۲ :ةرقبلا] «نيقتملل ىده هيف بير ال باتكلا ك 8 هلوق يف امك «ةعيرشلا عابتاو .ىدهلل قيفوتلا اهيف ةيناثلاو 5 ٥

 1 اوبحتساف مهانيدهف دوا امأو# : ىلاعت لاق امك «سانلا ضعب اهمرحي 2
 «قحلا مهل انّيب يأ «مهانيدهفإ [17 :تلصف] (ىدهلا ىلع ىمعلا نب
 .اوقفوي مل مهنكلو ؛ هيلع مهانللد و 0

 ميقتسم :نيمسق ىلإ مسقني طارصلا نأ :ةيآلا دئاوف نمو - ۳ 4
 نأو# :ىلاعت هللا لاق امك .ميقتسم وهف قحلل ًاقفاوم ناك امف ؛جوعمو 5



 و حت حم و ا 7

 8 هلوقل نايب فطع 0 تمعنأ 0 ا : ىلاعت هلوق 3

 | ين نوروكذملا مه مهيلع هللا معنأ نيذلاو ؛«(ميقتسملا طارصلا# :ىلاعت أ
 مهيلع هللا معنأ نيذلا عم كئلوأف لوسرلاو هللا عطي نمو# :ىلاعت هلوق ا(

 . «ًاقيفر كئلوأ نسحو نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبنلا نم 57
 .[59 :ءاسنلا] خوك

 نم لكو «دوهيلا مه :#مهيلع بوضغملا ريغ# :ىلاعت هلوق ل

 لَك يبنلا ةثعب لبق ىراصنلا مه : #نيلاضلا الو# :ىلاعت هلوق 5

 مض امهادحإ :ناتيعبس ناتءارق *«مهيلع# :ىلاعت هلوق ينو 4

 ١ .اهرسك ةيناثلاو ؛ءاهلا اي

 | سانلا يديأ نيب يذلا فحصملا يف تسيل يتلا ةءارقلا نأ ملعاو 1
 : ةثالث هوجول ةماعلا دنع اهم ةءارقلا يغبنت ال 7

 ألم دق يذلا ميظعلا نآرقلا اذه اوأر اذإ ةماعلا نأ :لوألا هجولا و

Saa 1هتلزنم لزنت اذك ةرمو ءاذك هرم هوا اذإ ا  

 دنع أرق هنأل a Eb نأ : يناثلا ا 2

 نأو «ءىراقلا اذهب نظلا ىماعلا نسحأ اذإ هنأ :ثلاثلا هجولا :



 ىلع ال نآرقلا أرقي مث «ءىطخي امبرف «هدلقي بهذف ءأرق امب ًاملع هدنع 3
 2 .ةدسفم هذهو ءاهأرق يذلا يلاتلا ةءارق ىلع الو .فحصملا ةءارق 5

 ا موق ٠ ثدحن ا كنإ» : هنع دل يضر دوعسم قا لاقو 5 و هللا 1

 + 1غ رمع احب ١ ةيآ أرقي ا 00 عمس امل هنع هلا يضر 5

 ٠ | :ماشهل للك يبنلا لاقف ايب يبنلا ىلإ همصاخ ماشه اهأرق يذلا هجولا 0
 9 يبنلا لاق مث ؛«تلزنأ اذكه» : للك يبنلا لاق أرق املف ء«أرقا» ,

 0 نل + ا اذكه» اا لاق ى 2 ا رجلا

 8 «فرحألا هذه 5 سانلا 1 نيح دحاو فرح ىلع هنع هللا ىضر ©.

 هل وهو  دحاو فرح يف اهعمجف «فالخلا دتشي نأ هنع هللا يضر فاخف اهل
 ا تيسُنو ؟ مهنم ثعب نآرقلا هيلع لزن يذلا ةَ ىبنلا نأل ؛شيرق فرح ٣|
 «يباحصب لعف ام لعف هنع هللا يضر رمع ناك اذإف ؛ىرخألا فرحألا اا
 4 ! هدنع فورعملا فحصملا ةءارق ريغ أرقت كعمسي ىماعب كلاب امف ف

 ٠ لكب ناسنإلا أرقي نأ بجي ال هنأ ىلع نيقفتم ءاملعلا مادام : هلل دمحلاو ٠٠
 6 ءةنتفلا عدف ؛سأب الف تاءارقلا نم ةدحاو ىلع رصتقا ول هنأو «ةءارق 9
 ااا

 [| )١١7(معلقاً. ءاومهفي ال نأ ةيهارك موق نود ًاموق ملعلاب صخ نم :باب «ملعلا باتك «يراخبلا هجرخأ (1) /

 ]۲۷١[ ءاهانعم نايبو فرحأ ةعبس ىلع لزنأ نآرقلا نأ نايب : باب «نيرفاسملا ةالص باتك .ملسم 9 |٠٠ هجرخأو )٤۹۹۲(. فرحأ ةعبس ىلع نآرقلا لزنأ باب «نآرقلا لئاضف باتك «یراخبلا هجرخأ (۳) |[ 4 .(15) عمس ام لكب ثيدحلا نع يهنلا باب ؛باتكلا ةمدقم ءملسم هجرخأ (۲) وأ



 6 : ىلاعت هلوقل ؛لامجإلا دعب ليصفتلا ركذ :نيتيآلا اھا
 : تمعنأ نيذلا طارص# ؛لمجم اذهو :#*ميقتسملا طارصلا اندها# ا

 هر نإف :ةدئاف هيف ليصفتلا مث ءلامجإلا نأل ؛لصفم اذهو :«مهيلع ا

 اجا تاملار ةليصنلل فرز ةر للا ءاجااذإ فلا
 14 ااف هب ت لر ف م لزل ةة نيف لعاذرو: لوقا
 . ميقتسملا طارصلا ىلع مهيلع هللا معنأ نيذلا نأ نايب يهو :انه

 5 معنأ نيذلا ةياده يف هدحو ىلاعت هللا ىلإ ةمعنلا دانسإ :اهنمو - " 57

 2 . هللا نم ضحم لضف األ ؛مهيلع مك
 ؛ مهيلع هللا معنأ مسق ؟ماسقأ ةثالث ىلإ سانلا ماسقنا :اهنمو - 1

 ©  .ماسقألا هذه نايب قبس دقو ؛نولاض مسقو ؛مهيلع بوضغم مسقو

 1 ؛دانعلا وأ ؛لهجلا امإ :ميقتسملا طارصلا نع جورخلا تايسأو ظ

 أ مهسأر لعو «مهيلع بوضغلملا مه دانعلا مهجورخ ببس نيذلاو 0

 "قحا ملعي ال نم لك لهجلا مهجورخ ببس نيذلا نورخالاو ؛دوهيلا 9
 + ينعأ - ةثعبلا لبق مهلاحل ةبسنلاب اذهو ؛ىراصنلا مهسأر ىلعو ا

 مع اوراصف ؛هوفلاخو .قحلا اوملع دقف ةثعبلا دعب امأ ؛ىراصنلا 3

 ا : مهيلع بوضغم مهلك - ءاوس دوهيلاو 7

 هل نع ريبعتلا ءاج ثيح «نآرقلا ةغالب :نيتيآلا دئاوف نمو - 0 ٤
 أ نم لصاح مهيلع بضغلا نأ ىلع لادلا لوعفملا مساب مهيلع بوضغملا ©:
 4 .هئايلوأ نمو «ىلاعت هللا و

 هل بوضغملا مدق ىلاعت هنأل ؛دشألاف ءدشألا هنأ :اهنمو  ه 2
 ٠ نإف ؛نيلاضلا نم قحلل ةفلاخم دشأ مهنأل ؛نيلاضلا ىلع مهيلع

 0 E 2 ا اللا ۹9



 ي هلأ مآ مخك محك ينك ى هك هك هج مه" 9

 | يريغل الو ءيلال نكمي الو ؛ةميظع هذه ةروسلا لاح لك ىلعو |

 © عسوتلا دارأ نمو ؛رحب نم ةرطق اذه نكل ؛ةميظعلا اهيناعمب طيخحي 0
 ا . هللا همحر ميقلا نبال «نيكلاسلا جرادم» باتكب هيلعف كلذ يف 5

 CS و : 4
 ١ 7

0 



 < يتيما )وغ هيف ره ىلا 9 ميظعلا اَبَنلَأن ع 2 ) نواس مع

 خا ا ارو

 ےس ےس

 20 e کل e و 1

 O ا لابو © اًدنهم ص ( لَآ 2 لا

 دال عجم 23 اسال لكَ ا 0 اس ا ابس موت انلعَجو ها اجور
 ا لا کر ص ص لا رس تحس او 9 ےک صر

 مالا لل اهو الري اَلعَبَم لا ا امِبس ہک ا و ارا اش

 ررر دكر 00 ےک جس ٍِ ر سلس سوم

 ص نو اح ےب ا ب ا
 46آ تجر 31

 .اهيلع مالكلا مدقت ةلمسبلا

 نع لجو زع هللا باجأ مث «ءالؤه لءاستي مع ينعي *نولءاستي مع#
 اذهو «(نوفلتخ هيف مه يذلا . ميظعلا أبنلا نع# :لاقف لاؤسلا اذه

 ,ىدهلاو تانيبلا نم ملسو هلآو هيلع هللا لص يبنلا هب ءاج ام وه أبنلا

 دقو «ءازجلاو ثعبلاو رخآلا مويلا نع رابخألا نم هب ءاج ام اميسالو

 : ملسو هلآو هيلع هللا لص يبنلا هب ءاج يذلا أبنلا اذه يف سانلا فلتخا

 نأ هللا نيبف «بذکو هب رفك نم مهنمو «قدصو هب نمآ نم مهنمف
 اوأر اذإ كلذو «نيقيلا ملع هب اوبذك ام نوملعيس اوبذك نيذلا ءالؤه أ
 TT لوقي هليوأت يتأي موي ةمايقلا موي |

 .نوملعيس الك# :انه هناحبس لاق اذهلو «قحلاب انبر 4

 0 «ىنعملا ثيح نم ىلوألل ٌديكوت ةيناثلا ةلمحلاو #نوملعيس ,

 يتلا نيبو اهنيب اضف هنأل ؛نييوحنلا حالطصا زانغعات اک تسل 1

 نم ءيشب ةدكؤم نيبو هنيب لصفي ال ديكوتلاو « فطعلا فرحب اهلبق 7



 هر

 : ور و هر

 , امج مخ کھ مخ امج مج مج محام
 58 ىذلا نيقيلا هب هللا مهدعوت ىذلا ا

 | يذلا نيقي eS نه ش
 . هب اوريخأ ام بسح ىلع هنودهاشي

 2 اهركش مهمزليف معنلا هذه ررقيل هدابع ىلع همعن ىلاعت هللا نيب مث

 | ةدهمم ًاداهم ضرألا هللا لعج يأ «ًاداهم ضرألا لعجن ملأ# :لاقف

 © الإ اهيلع يثملا الو ءاهثرح نوعيطتسي ال يتلا ةبلصلاب تسيل قلخلل

 ي مهل ةدهمم اهنكلو ءاهب نوعفتني ال يتلا ةوخرلا ةنيللاب تسيلو «ةبوعصب
 | «ًاداتوأ لابجلاو# .هب نوعفتني ام بسح ىلعو مهحلاصم بسح ىلع
 «هب تبثتف اهتبثي ثيح ةميخلل دتولا ةلزنمب ًاداتوأ ىلاعت هللا اهلعج يأ

 كرابو اهقوف نم يساور اهيف لعجو# :ىلاعت لاق امك تباث ًاضيأ وهو

 9 لابحجلا هله نإ :ٌضرألا ءاملع لاق داتوألا هذهو ١٠١[. :تلصف)] «اهيف

 كلذلو «رادجلاب دتولا رذج خسري امك ضرألا يف ةخسار روذج اهل
 .هتمعنو هتردق مامت نم اذهو حايرلا اهعزعزت ال ةيوق ةبلص اهدجت اه

 ءريبكو ريغصو «ىثنأو ركذ نيب ام ًافانصأ يأ #ًاجاوزأ مكانقلخو#

 مهف «هيف سانلا فلتخي ام كلذ ريغ ىلإ ديعسو يقشو ءرمحأو دوسأو
 ربتعيل هتمكح هتضتقاو لجو زع هللا هدارأ ام بسح ىلع نوفلتخ جاوزأ

 اوقلخ نيذلا رشبلا اذه لعجي نأ ىلع رداق هنأو «ىلاعت هللا ةردقب سانلا

 . ةنيابتملا ةعونتملا فانصألا هذه ىلع دحاو بأ نمو ةدحاو ةدام نم

 نم هقبس ام عطقي مونلاف «بعتلل ًاعطاق يأ 4ًاتابس مكمون انلعجو#
 اذإ لجرلا دجت كلذلو «لبقتسملل ًاطاشن ناسنإلا هب دجتسيو «بعتلا
 تايآ نم ًاضيأ وهو ةمعنلا نم اذهو «هطاشن ددجتو حارتسا مان مث بعت

 مكؤاغتباو راهنلاو ليللاب مكمانم هتايا نمو# :ىلاعت هللا لاق امك هللا

 اذه هللا لعج يأ #ًاسابل ليللا انلعجو# ۲١[. :مورلا] . #هلضف نم

 ءاهل ًابابلج نوكيو هسبلت ضرألا نأك سابللا ةلزنمب ضرألا ىلع ليللا



 انيأر دقو «ضرألا لظ قوف دعص اذإ الإ ةفرعملا مامت هفرعي ال اذهو |.
 # تباغ دقو تعفتراو ةرئاطلا يف تدعص اذإ ةبيجعلا تايآلا نم كلذ 8.

 اهي دجت عفترت نأ دعب سمشلا كل تنيبت مث ضرألا حطس نع سمشلا
 يأ * ًاشاعم راهنلا انلعجو# اوما سابلب اقيايسك امنأكو ضرألا 2

 © ىلعو مهتاجرد بسح ىلع قزرلا بلط يف هيف سانلا شيعي ًاشاعم
 + انينبو# .دابعلا ىلع ىلاعتو هناحبس هللا ةمعن نم اذهو «مهلاوحأ بسح

 ٠ | دادشلاب ىلاعت هللا اهفصو «عبسلا تاوامسلا يهو «ًادادش ًاعبس مكقوف | ٠
 74 *«نوعسومل انإو ٍديأب اهانينب ءامسلاو# :ىلاعت لاق امك ةيوق اهنأل 8
 اها كلذب ينعي # ًاجاَّمو ًاجارس انلعجو# .ةوقب اهانينب يأ ٤١[. :تايراذلا] ل
 *« ًاجاهو# . ةميظع ةرارح تاذ ًاضيأ يهو «ءيضم جارس يهف 5 هلا م

 0 قحاسلا اهدعب عم ةديدش ةرارح فيصلا مايأ ف اهترارحو او يآ 20

 اجا يف رحلا مايأ يف نوكت اهنإ مث ءاهنم برقي امب كنظ امف «ضرألا نع اه
 0 اذإ» :مالسلاو ةالصلا 5 يبنلا لاق امك «منهج حيف نم اهرح ةدش 3

 لاقو . “«منهج حيف نم رحلا ةدش نإف «ةالصلاب اود ربأف رحلا دتشا ا
 لكأ «بر اي : تلاقف هللا ىلإ رانلا تكتشا» سا و ةالصلا هيلع |[
 1 «فيصلا يف سفنو «ءاتشلا يف سفن «نيسفنب اهل نذأف < ءًاضعب يضعب 7

 1 نم رحلا نم نوكي ام دشأو «منهج ريرهمز نم دربلا نم نودجت ام دشأف

 © داقيإ نع اهب سانلا ينغتسي ثيح راهنلا مايأ يف ةميظع ًالاومأ قلخلا ىلع ©
 «ةريثك دئاوف اهيف نوكت اهنم جرختست يتلا ةقاطلا كلذكو ءراونألا ي

 + باتك ءملسمو .(957) ةقولخم اهنأو رانلا ةفص باب «قلخلا ءدب باتك «يراخبلا ت 080 ر 0 )٠١١(. رحلا ةدش يف رهظلاب داربإلا بابحتسا باب «دجاسملا باتك ٠ لسمو .(93) رحلا ةدش يف رهظلاب داربإلا باب «ةالصلا تيقاوم باتك يراخبلا هجرخأ )١( يو

 .(111) رحلا ةدش يف رهظلاب داربإلا بابحتسا باب «دجاسملا



 (| جارسلا اذه نم ةديدعلا دئاوفلا نم اذه ريغو رامثلا جاضنإ كلذكو ||
 ® .هدابعل لجو زع هللا هلعج يذلا 8:

 # لباقي ام ركذ ةسوبيلاو ةرارحلا هب يذلا جاهولا جارسلا ركذ الو 4
 ٠ | هيفو ةبوطر هيف ءاملاو «ًاجاّجت ًءام تارصعملا نم انلزنأو# :لاقف كلذ | ٠

 © اذه ىلإ فاضنا اذإف «هب ايتو ضرألا هب تبنت ًاضيأ ءاملا اذهو «ةدورب #'
 حا ىلع اهل ومنو رامثلل جاضنإ اذه يف لصح سمشلا ةرارحو ءامسلا ءام اه
 5 «باحسلا نم ينعي #تارصعملا نم انلزنأو# .نوكي ام لمكأ 7

 © امك ءارصع هلوزن دنع ءاملا اذه رصعت امنأك تارصعم اهب هللا اهفصوو ©

 + چر امك هنم جرخيو باحسلا اذه للختي ءاملا اذه نإف «بوثلا رصعي اه

 203 قفدتلا ريثك يأ *«ًاجاّجت ءام# :هلوقو ءروصعملا بوثلا نم ءاملا

 @ نم لزنأ يذلا ءاملا اذهب جرخنل يأ «ًاتابنو بح هب جرخنلا» .اعساو أ
 أ هفانصأ عيمجب بحلا نم هب هللا جرخيو ضرألا تبنتف ضرألا ىلإ ءامسلا اها

 ٠ نيتاسب يأ «افافلأ تانجو# .اهريغو ةرذلاو ريعشلاو ربلا هعاونأو ٠

 758 نم رتستل اهنإ ىتح اهئاهبو اهنسحو اهترثك نم «ضعب ىلإ اهضعب ًافتلم يأ
 م اهل يتلا راجشألا يهو «ضعب ىلإ اهضعب فافتلاو ءاهترثكل اهيف |
 79 اهريغو بانعألاو ليخنلاو عورزلا جاجشلا ءاملا اذه نم جرخيف «قاس #

 ي نطاب نم ءاملا جارختسا ةطساوب هنم جرخ وأ ةرشابم هنم جرخ ءاوس ا
 : ىلاعت لاق امك رطملا نم وه ضرألا نطاب يف يذلا ءاملا نأل ؛ضرألا |.
 :رجحلا] #نينزاخب هل متنأ امو هومكانيقسأف ءام ءامسلا نم انلزنأف# ©,

 :رمزلا] . 4ضرألا يف عيباني هکلسف# :ىرخأ ةيآ يف ىلاعت لاقو .[؟؟ 2

 .[؟١

 هنأو رخآلا مويلا لاح ركذ دابعلا ىلع هب معنأ ام ىلاعت هللا ركذ الو را
 : ىلاعت لاقف نيرخآلاو نيلوألا هب هللا عمجي تاقيم اج



CT 4 

 7 أ نو ا 09 اقيم ناک ِلَصَعْلأ مو ن

 ° َهئَهَج نإ( اس تكف لاب ترسو 9 ااونبأ تناکف املا تحفو 3
 4 ف نوف ا 0 اأ اف 7 0 اا ن لطم ل 0 اداس ص ف #2 ١

 هي اک مم © اکر رج 3 ا 0 ا ب
 ر هتيصحأ ءى ل 9 اک کاک اوبدگو 9 هس وجرب اپ
 ٠ «0 دمال مدير افون قناتك ۴

 ' ةمايقلا موي وهو 4ًاتاقيم ناك لصفلا موي نإ# :ىلاعت لاق

 7 اميفو .مهنيب رجش اميف دابعلا نيب هيف لصفي هللا نأل لصف موي يمسو .

 أي رفكلا لهأو «لطابلا لهأو قحلا لهأ نيب لصفيف «هيف نوفلتخي اوناك هن"
 م نيب ًاضيأ هيف لصفيو «لادتعالا لهأو ناودعلا لهأو «ناميإلا لهأو |

 © ينعي «ًتاقيم ناك# .ريعسلا يف قيرفو ةنجلا يف قيرف ءرانلاو ةنجلا لهأ
 1 «دودعم لجأل الإ هرخؤن امو# :ىلاعت لاق امك دودعم لجأل ًاتوقوم

 | فيك لجألا ىرت تنأو دودعم لجأ هل ءىشب كنظ امو ٠٠٤[. :دوه] |ر

 ' «ةلحرم رخآ ىلإ ناسنإلا يهتني. ىتح موي دعب ًاموي ًاعيرس بهذي
 ءةلحرم رخآ ىلإ يهتنت ىتح موي دعب ًاموي ريست اهلك ايندلا كلذكف
 | هنإف دودعم ءيش لك 4دودعم لجأل الإ هرخؤن امو : ىلاعت لاق اذهلو

 8 اهيف لكوملا خفانلاو ًاجاوفأ نوتأتف روصلا يف خفني موي# . يهتني
 هل نوقعصي مث سانلا عزفي :ىلوألا :نيتخفن اهيف خفني «ليفارسإ

 ٠ | اذهلو .مهحاورأ مهيلإ دوعت مهروبق نم نوثعبي :ةيناثلاو ءنوتوميف ٠|

 فذحلاب زاجيإ ةيآلا ينو «ًاجاوفأ نوتأتف روصلا يف خفني موي# :انه لاق 9,
 جاوفألا هذهو ءًاجوف ولتي وأ جوف عم ًاجوف ؛ًاجاوفأ نوتأتف نويحتف يأ اج



 هيلع بساحتل اهباتك ىلإ ىعدت ةمأ لك ممألا بسحب  ملعأ هللاو - |[
 ضرألا هيف ىوست يذلا ميظعلا فقوملا اذه يف ًاجاوفأ سانلا يتأيف 9

 اذه يفو .ًاتمأ الو ًاجوع اهيف ىرت ال ًافصفص ًاعاق لجو زع هللا اهرذيف يي

 تحتف «ًاباوبأ تناكف ءامسلا تحتفو# :لجو زع هللا لوقي مويلا |

 ًاظوفحم ًافقس تناك نأ دعب سانلا اهدهاشي ًاباوبأ نوكتف تجرفناو ٠
 هللا ةردق لامك ىلع ليلد اذه يفو «ةحوتفم ًاباوبأ مويلا كلذ يف نوكت 4

 .٠ | نكت مل نأك ةمايقلا موي ىلاعت هللا اهلعجي دادشلا عبسلا هذه نأ لجو زع | ٠

 © الو .نهعلاك لابجلا نوكتو .لهملاك ءامسلا نوكت موي# ًاباوبأ نوكت 9
 لابجلا تريسو# ١١[. - ۸ :جراعملا] 4 مهنور صبي .ًاميمح ميمح لاس 4

 |٠ مث لمرلاك نوكتف كدت ءامصلا ةميظعلا لابجلا نأ يأ 4ًابارس تناكف ٠
 : ىلاعت هلوق . #ًابارس تناكف لابجلا تریسو# ریست بارسلاك نوكت و
 نايغطلا ًاباقحأ اهيف نيثبال .ًاباتم نيغاطلل .ًاداصرم تناك منهج نإ 01

 نجلا تقلخ امو# :ىلاعت هلوق يف روكذم ناسنإلا دحو ءدحلا ةزواجم
 هللا دبعي ملو هدح زواج نمف .[51 :تايراذلا] . (نودبعيل الإ سنإلاو عه
 اهيف نوثبال مهنأو مهعجرمو مهبآم نيغاطلل تناك منهجف «يغاطلا وهف را

 مهنع ىلاعتو هناحبس هللا ىفن «ًابارش الو ًادرب اهيف نوقوذي ال .ًاباقحأ
 . مهفاوجأ هب دربت يذلا بارشلاو ء مهنادبأ رهاوظ هب دربت يذلا دربلا ۹

 ىنثتسملا نأل نييوحنلا دنع عطقنم انه ءانثتسالا «ًاقاسغو ًاميمح الإ# أر

 لاق «ًاقاسغو# ١6[. :دمحمل . # مهءاعمأ عطقف ًاميمح ام اوقسو# ۹ 5 :فيكلال يهوجولا يوشي لهماك ءامب نوثاغيإل .ةرارحلا يف يهتتلا راحل اي

 ديدشلا درابلا ءاملاو «ةرارحلا ديدشلا راحلا ءاملا نيب - هللاب ذايعلاو - مهل | عمجيف «ةدوربلا ديدش ةحئارلا نتنم بارش وه قاسغلا نإ :نورسفملا ©,



 هع و ل روح وح وح مح مح ه۹ 8

 ١ ةضئان مو ةر ا حا رم نييحانلا قع تاذعلا اوقؤذيلاةةوولا

 3 لهأ ديدص قاسغلاب دارملا نإ :اولاق ريسفتلا لهأ ضعب نإ لب «ةدوربلا

 # لك ىلعو . كلذ ريغو قرعلاو نتنلا نم مهفاوجأ نم جرخي امو «رانلا
 98 يذلا بارشلا اذه الإ نوقوذي ال مهنأ ىلع لدت ةميركلا ةيالاف لاح

 4 هللا لأسن «هتدورب نم مهدابكأ و .هترارح نم مهءاعمأ عطقي

 3 يف ةدايز كلذ ناك باذعلا نم عاونألا هذه تعمتجا اذإو .ةيفاعلا

 3 ًاقفاوم ءازج كلذب نوزجي يأ #ًاقافو ءازج# . مهيلع باذعلا ةفعاضم
 © ملظي ال هللا نإ# :ىلاعتو كرابت هللا لاق ءاوملظي نأ وت ماعلا
 0 ءازجلا اذهف ٤٤[. :سنوي] 4نوملظي مهسفنأ سانلا نكلو ًآئيش سانلا

 ٠ | باذعلا اذه ةقف ةقفاوم يأ ةقفاوملا هجو نيب مث .مهلامعأل قباطم قفاوم أ

Çي (ًاباًذِك انتايآب اوبذكو .ًاباسح نوجري ال اوناك مهنإ# :لاقف لامعألل  

0 

 سة ب هسا لي توام

Eو هج  

 هج نوجري ال اوناك مهنإ# < ؛لوقلا يف مهفارحناو ةديقعلا يف مهفارحنا ركذف 0
 8 ثعبلا نوركني نايك ور ١ A د كة دجح

 «رهدلا الإ انكلبي امو ايحنو تومن ايندلا انتايح الإ يه ام# :نولوقي
 .مهيولق ةديقع هذه «كلذ نوركتي مجنأل هب نوبساحي ًاباسح نوجري الف |

 75 امو «نونج اذه ءرحس اذه «بذك اذه نولوقي نوبذكيف مهتنسلأ امأ

 © هللا لسر نوبذكملا ءالؤه هب فصي ام هللا باتك يف ءاج امك كلذ هبشأ

 | اولاق الإ لوسر نم مهلبق نم نيذلا ىتأ ام كلذك# : لجو زع لاق امك ا
 دمحمل نيبذكملا نع ىلاعت هللا لاقو .[5؟ :تايراذلا] *نونجم وأ رحاس #

 :ص] «باذك رحاس اذه نورفاكلا لاقو# :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 :روطلا] 4 نونملا بير هب صبرتن رعاش نولوقي مأ# رعاش هنإ اولاقو .[4

 انيتأت امول نونجمل كنإ ركذلا هيلع لزن يذلا اأ اي اولاقو# .0 8#

 مادقأ تبث هللا نأ الولو .[۷ :رجحلا] (نيقداصلا نم تنك نإ ةكئالملاب ي

 ْ ور هر هر هي هي د



 عم اولعف امك لعفلاب مهوذآ لب اذه ىلع اورصتقي مل مهل نيبذكملا #

 لمحب مهوذأ لب ةميظعلا ةيذألا نم مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا زو“
 ًاقفاوم ًءازج منهج هؤازجف هلاح هذه تناك نمف «مهيلع حالسلا |

 ال اوثاك مهإ .ًاقافو ءازج# :ةميركلا ةيآلا هذه يف امك هلمعل ًاقباطم 4

 ءیش لكو# :ىلاعت هلوق .«اباذک انتايآب اوبذكو .ًاباسح نوجري عج

 قلخلا نم لجو زع هللا هلعفي ام لمشي (ءيش لكإ» «ًباتك هانيصحأ |[
 لمشيو «لاعفأو لاوقأ نم دابعلا هلمعي ام لمشيو «نوكلا يف ريبدتلاو 8
 ال يذلا قيقدلا ءاصحإلاب هانطبض يأ «هانيصحأ# ريبكو ريغص لك اجل

 هللا نأ حيحصلا ثيدحلا يف تبث دقو «ًابتك ينعي «ًاباتكا .فلتخي |

 كلذ ةلمج نمو « "”ةعاسلا موقت نأ ىلإ ءيش لك ريداقم بتك ىلاعت 9
 ام# : ىلاعت هللا لاق .بتكي لوق لك لب «ةبوتكم اهإف مدآ ينب لامعأ اه

 «بقارم ينعي بيقر .[۱۸ :ق] #ديتع بيقر هيدل الإ لوق نم ظفلي|
 وهو هللا همحر دمحأ مامإلا ىلع لجر لخدو .رضاحلا ينعي ديتعلاو اه“
 دحأ وهو ًاسوواط نإ هللادبع ابأ اي :هل لاقف هضرم نم نئي ضيرم اه

 نع هللا همحر فقوتف «بتكي ضيرملا نينأ نإ :لوقي نيروهشملا نيعباتلا ٠
 اهل ةجحاال لازقأ تكن: عض رم نأ هلع عيكن ذأ ىف انوه بألا ما
 اهل بسحب الو راهنلاو ليللا لاوط ىرتت ظافلأ ءاهل كسمم الو 0
 نم «كيلع امإو كل امإ بتكي مهلا ىتح بتكي ءيش لكف «باسحلا 5

 اهب مه نإو «هيلع بتكت اهنإف اهنع ًازجاع اهلمعي ملف ةئيسلاب مه ا
 .ًاباتك هانيصحأ ءيش لك ءيش عيضي الف « هل بتكت اهنإف هلل اهكرتو اپ

 .(57617) ملسو امهيلع هللا لص ىسومو مدآ جاجح باب «ردقلا باتك «ملسم هجرخأ 3 )١(

 باتك ءملسمو )1٤۹1(« ةئيسب وأ ةنسحب مه نم باب «قاقرلا باتك «يراخبلا هجرخأ (۲)



 مج مج مخ یک کیک ھا ےک ےک مع
 0 GD دنلا هروس ریسفد 4 ًاينلا 8 9 8

 ير ينعي «خيبوتلاو ةناهإلل رمألا اذه «اباذع الإ مكديزن نلف اوقوذف# |
 ظ ًاباذع الإ مكديزن نلف اخيبوتو ةناهإ باذعلا اوقوذ :رانلا لهأل لاقي #

 5 ًاباذع الإ مكديزن ال هيلع متنأ ام ىلع مكيقبن الو لب مكنع ففخن نلو

 يأ :منهج ةنزخل نولوقي مآ ىرخأ ةيآ ينو «هعونو هتدمو هتوق يف
 © : هذه لمأت 14 اغا «باذغلا ن موي اع ففف مكبر اوعدا#

 :هجوأ ةدع نم ةملكلا

 ةنزخ نم اوبلط امنإو ىلاعتو هناحبس هللا اولأسي مل مهنأ :ًالوأ ع

 . #نوملكت الو اهيف اوئسخاإ# : مهل لاق هللا نأل . مهل اوعدي نأ منهج

 الإ هوعديو هللا اولأسي نآل ًالهأ اوسيل مهنأ مهسفنأ اوأرف ٠۸[. :نونمؤملا] ,

 ول نأل ءانبر اوعدا :اولوقي ملو #«مكبر اوعدا# :اولاق مهنأ :ًايناث

 * اوسيل مآ نوري ام يزخلاو راعلا نم مهدنع ءانبر اولوقي نأب يأ مهل اا

 . *مكبر# اولاق لب مهيلإ هللا ةيبوبر فاضت نأل ًالهأ |

 ىلإ مال #ففخي# :اولاق لب باذعلا انع عفري اولوقي مل : ًاثلاث 1 7

 ًاموي# اولاق لب ءآمئاد باذعلا انع ففخي اولوقي مل مهنأ :ًاعبار ى

 ناوهلاو باذعلا نم هيلع مه ام نيبتي اذهب ءآدحاو ًاموي (باذعلا نم اه

 فرط نم نورظني لذلا نم نيعشاخ اهيلع نوضرعي مهارتو# لذلاو |:
 . اهنم هللا انذاعأ .[45 :ىروشلا] 4ىفخ 9



 هد
yy 5منهج نإ#  

 باقعلا هيف ركذ اذإ يناثم نآرقلا نآل . «ًابام نيغاطلل .ًاداصرم تناك 9

 رشا لهآ یا ه ساقعلا ركذ تاوتلا ا هيف: نكذل اه
 ريس نوكي ىتح يناثم «لطابلا ركذ قحلا ركذ اذإو ءرشلا لهأ ركذ |”

 يف عقو ءاجرلا هيلع بلغ نإ هنأل ؛ءاجرلاو فوخلا نيب هبر ىلإ ناسنإلا 9"
 ةمحر نم طونقلا يف عقو فوخلا هيلع بلغ نإو «هللا ركم نم نمألا اي

 لبنح نب دمحأ مامإلا لاق ءرش امهالك «بونذلا رئابك نم امهالكو «هللا ١
 ءاجرلاو فوخلا نيب هبرل هتدابع يف ناسنإلا نوكي نأ يغبني» :هللا همحر ا
 .اهلباقي ام نود اهيف باهسإلاو ةدحاو لاح ركذ نم سوفنلا لمت الئلو 5
 اذهو ءًابهار اغار نآرقلا أرقي نيح ناسنإلا نوكي نأ لجأل اکو 5

 ميركلا نآرقلا ةغالب نم |[ ر

 كلذو «هللا باقع اوقتا نيذلا مه نوقتملا.4ًازافم نيقتملل نإ# 0
 اوقتاو# : ىلاعت هللا لاق «رانلا ىوقتب ااا 0 3 06 ّ رمأي ًانايحأو «هاوقتب هللا رمأي ًانايحأو «هيهاون بانتجاو هللا رماوأ لعفب 9
 ىنعم ىلع رودي اذه لكو «باسحلا موي ىوقتب رمأف ۲۸١[. :ةرقبلا] هللا 0 ىلإ هيف نوعجرت ًاموي اوقتاو# :ىلاعت لاقو «رانلا ىوقتب رمألاو هاوقتب 2 رمألا ني عمجف 1١[. :نارمع لآ] # رانلا اوقتاو نوحلفت مكلعل هللا 8

 نع يهتنيو هتعاطب موقيف هبر مراح ناسنإلا يقتي نأ :وهو دحا ٣|



 | مهف ءآضيأ زوفلا نامزو زوفلا ناكم وه زافملاو ««ازافم» مهل ءالؤه | ر
 ® عون اذه «ابانعأو قئادح# . مهمايأ يف نوزئافو .مهتنكمأ يف نوزئاف

 ةعونمو ةريثكو ةميظع اهراجشأ نيتاسب يأ *قئادح# ءزافملا
 هنكل قئادحلا ةلمج نم يهو بنع عمج بانعألا «ًابانعأو# .راجشألا 9

 يتلا يهو بعاك عمج بعاوكلا «ابارتأ بعاوكو# .ركذلاب اهصخ 9
 يف نوكي ام لمكأ اذهو «بعكلاك رهظو زرب لب «لدتي ملو اهيدث نيبت 5

 نع نهادحإ فلتخت ال ةدحاو نس ىلع يأ «ًابارتأو# .ردصلا لامج ١
 نع نهادحإ تفلتخا ول اهنأل ءايندلا ءاسن يف امك ًاربك ىرخألا أ
 ةنوزحم امهادحإ نوكت امبرو ءامهنيب ةنزاوملا لتخت امبرف اريك الا 0
 اساگ يأ «ًاقاهد ًاسأكو# :ةضارتأ نهنكل .ىرخألا يواست م اذإ 7

 «هريغو رمخلل نوكي امبرو .رمخلا سأك انه سأكلاب دارملاو «ةئلتمم أ
 همعط ريغتي مل نبل نم راهنأو نسآ ريغ ءام نم رابنأ# اهيف ةنجلا نأل |
 ال ٠١[. :دمحم] * ىفصم لسع نم رابغأو نيبراشلل ةذل رخ نم راهنأو ¢

 ريخ ال ًالطاب ًامالك يأ ًاوغل ةنجلا يف نوعمسي ال #اوغل اهيف نوعمسي ا
 مهضعب بذكي الو «نوبذكي الف ًابذك الو يأ «ًاباذك الو# .هيف |.
 لغ نم مهرودص 2 ام هللا عزن دق نيلباقتم ررس ىلع مهنأل اضع 7

 رسام نير مهغأ يأ #ءاطع كبر نم ءازج# .ًاناوخأ مهلعجو 5
 اوقتاو ايندلا يف اهولمع يتلا ةنسحلا مهلامعأ ىلع ىلاعتو هناحبس هللا نم |
 ةيافكلا وهو بسحلا نم ةذوخأم ءًايفاك يأ «ًاباسح# . هللا مراح اهم 2«

 هتذل لامكل هريغ ىلإ هعم نوجاتحي ال فاك سأك سأكلا اذه نأ يأ ايي
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 هناحبس هللاف # نمحرلا امهنيب امو ضرألاو تاوامسلا بر# 5
 هذه بر دبعأ نأ ترمأ امنإ# : ىلاعت هللا لاق «ءىش لك بر وه ىلاعتو 1
 كاوامسلا خروف اهر ا 4 ىف لك دلو اهمرح يذلا ةدلبلا“ 9
 نع ةنسلا يف كلذ تبث امك عبس يهو ضرألا برو «قابطلا عبسلا |

 نيب ام يأ «امهنيب امو# . "”ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر |
 بحسلاو مويغلاك ةميظعلا تاقولخملا نم ضرألاو تاوامسلا ,
 .ىلاعتو هناحبس هللا الإ هملعي ال اممو .هملعن امم اهريغو كالفألاو 4

 باطخلا نوكلمي ال سانلا نأ ينعي «ًاباطخ هنم نوكلمي ال :هلوقو 5:
 موقي موي كلذو هللا نذإب الإ ملكتي نأ دحأ عيطتسي الو هللا نم ,
 «فص دعب اًقص .ًافوفص يأ (اًمص ةكئالملاو# ليربج وهو «حورلا اه
 ‹قلخلاب طيحتف ايندلا ءامسلا ةكئالم لزنت» : ثيدحلا يف ءاج امك هنأل 5

 "(ةسماخلاو ةعبارلاو ةثلاثلا مث ,مهءارو نم ةيناثلا ءامسلا ةكئالم مث ۹
 . ىلاعتو هناحبس مهقلخ يذلا 5 مهددع ملعي ال ًافوفص . .اذكهو 4

 ءملسمو )۳۱۹١( (۵) نيضرأ عبس يف ءاج ام باب «قلخلا ءدب باتك «يراخبلا هجرخأ (۱) 5
 )١51١()151١()1517(. اهريغو ضرألا بصغو ملظلا ميرحت باب «ةاقاسملا باتك

4 

 ءمكاحلاو ۱۹/٤۷١. (ىلاعتو هناحبس برلا ءيجم يف لصف) ءريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا () 4
 . يوق هدانسإ : يبهذلا لاقو ( )/ ١

4 



 MCN نك سوك هك سمك سك هك a a ها
 ًابنلا ة ةروس ريسفت

 1 عا وجع 5 0

 | ب نوملكتي ال يأ «ًاباوص لاقو نمحرلا هل نذأ نم الإ نوملكتي ال ا
 |*أ الف نمحر لل تاوصألا تعشخو# : ىلاعت لاق امك مهريغ الو ةكئالم 9

 | 6 هنإف مالكلاب «نمحرلا هل نذأ نم الإ ٠١8[. :هط] اسم الإ عمست :

 ( تاضرم ًاقفاوم ًاباوص ًالوق لاق يأ «ًاباوص لاقو# .هل قدا امك ملكتي 0,
 م | اميف عفش عفش نأ دحأل هللا نذأ اذإ ةعافشلاب كلذو ىلاعتو هناحبس هللا

 ي يذلا كلذ يأ *قحلا مويلا كلذ# .هل ا قا

 ل موقي يذلا تباثلا يأ ا دض قحلاو «قحلا مويلا وه هنع مكانربخأ
 اها هللا ىتأ نم الإ نونب الو لام عفني ال موي لدعلا هيف موقيو «قحلا هيف

 ' 4 ّدامع لمع ءاش نم يأ بام هبر ىلإ ذختا ءاش نمف# .ميلس بلقب

 . | ةاضرمل قفاوملا حلاصلا لمعلا كلذو «هللا ىلإ هب عجريو هللا ىلإ هب بوؤي
 مك يهو ىرخأ ةيآ اهتديق بام هبر ىلإ ذختا ءاش نمفإ :هلوقو .ىلاعت هللا
 ۾ بر هللا ءاشي نأ الإ نوءاشت امو ميقتسي نأ مكنم ءاش نمل# : ىلاعت هلوق

 | دحأ ال هيلإ بهذن اميف رايخلا انل اننأ ىنعي .[۲۹ ٠۲۸ :ريوكتلا] *نيملاعلا

 هلا ىلإ ةعجار انتئيشمو انتدارإو انرايخ كلذ عم نكل ؛ءيش ىلع انهركي
 “ےل نأ لجأ نم هباتك يف كلذ هللا نيب امنإو هللا ءاشي نأ الإ نوءاشت امو#

 | ةئيشمب ةطبترم اأ ملعي لب هتئيشم ىلعو هسفن ىلع ناسنإلا دمتعي ال
 © لوقي ال . ىضريو بحي امل ةيادهلا لاؤس يف هللا ىلإ أجلي ىتح «هللا
 حل كلذك رمألا لوقن «تئش امك فرصتأو تئش ام ديرأ رح انآ ناسنإلا

 ؟ | يأ بيرق ًاباذع مكانرذنأ انإ# .لجو زع هللا ةدارإب طوبرم كنكل

 يق ولو بيرق ةمايقلا مويو .ةمايقلا موي وهو بيرق باذع نم مكانفوخ
 ےل الإ اوثبلي مل اهنوري موي مهنأك# بيرق هنإف نينسلا نييالم ايندلا تيقب
 «بيرق هللا انرذنأ يذلا باذعلا اذهف .[45 :تاعزانلا] #اهاحض وأ ةيشع

 دق تومي ىتم يردي ال ناسنإلاو «تومي نأ الإ هنيبو ناسنإلا نيب سيل
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 ام ءرملا رظني موي# .ناوألا تال E ا

 هيدي نيب نوكيو هادي تمدق ام رظني ءىرما لك يأ :ءرملا #هادي تمدق |

 «ًابيسح كيلع مويلا كسفنب ىفك كباتك أرقا# :لاقيو «هباتك ىطعيو |
 نم هدهاشي امو لوهلا نم ىري ام ةدش نم رفاكلا لوقيو . ١5[ :ءارسإلا]

 «ثعبأ مل ينتيل وأ «قلخأ مل ينتيل يأ #ًابارت تنك ينتيل ايل :باذعلا (

 ًابارت نوكتف ًابارت ينوك لوقي مث اهنيب هللا يضقي يتلا مئاهبلا ىأر اذإ وأ |
ESS 

 قلخ ناسنإلا نأل ءقلخآ ملف ًابارت تنك ينتيل اي :لوألا ىنعملا

 . بارت نم

 يف اًبارت تنك ىنعي .ثعبأ ملف اًيارت تنك ينتيلاي : يناثلا ىنعملا

 .روبقلا فاوجأ

 اهل لاقو اهنيب هللا ىضق يتلا مئاهبلا ىأر اذإ هنأ :ثلاثلا ىنعملا |

 مئاهبلا هذه تناك امك يأ ًابارت تنك ينتيل : لاق ًابارت تناكف ًابارت ينوك ٠|
 مكحلاو ظعاوملا:نم اهيفو ابتلا ةروس يهنتت انه ىلإو -ملعأ هللاو- الإ
 نأ هللا لأسن «ناميإلاو ناقيإلل ًابجوم نوكي ام لجو زع هللا تايآو |

 يف امل ءافشو ءانبولقل ةظعوم هلعجي نأو «هباتكب مكايإو انعفني ٠

 . ميرك داوج هنإ ءانرودص و
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 درساخ ه 3

 رافكلا حاورأ ضبقب ةلكوملا ةكئالملا ينعي «اقرغ تاعزانلاو#

 ةكئالملا ينعي #اطشن تاطشانلاو# .ةدشب ًاعزن يأ «اقرغ# اهعزنت

 قفرب اهلست يأ :ًاطشن اهطشنت «نينمؤملا حاورأ ضبقب ةلكوملا

 هبشأ ام وأ (ةكتلا) اندنع هنومسي يذلا طبرلا :ةطوشنألاو «ةطوشنألاك

 نيفرطلا دحأ تللس اذإ ثيحب ًاطبر نوكي ىنعي «تاملكلا نم كلذ

 ةلكوملا ةكئالملا ءال وهف ‹ةلوهسبو ةع رسب لحني اذه ةدقعلا تكفنا

 نأ كلذ ببسو «قفرب اهلست :يأ أطشن اهطشنت نينمؤملا حاورأ ضبقب
 اهيدانت جورخلا ىلإ حورلا تعد اذإ رافكلا حاورأ ضبقب ةلكوملا ةكئالملا

 "| سفنلا اهتيأ يجرخا :رفاكلا حورل ةكئاللا لوقت فاصوألا حبقأب

 © رفنتف هللا بضغ ىلإ يجرخا «ثيبخلا دسجلا يف تناك ىتلا ةثيبخلا

 | اهوضبقي ىتح دسجلا يف قرفتتو ءاذه ىلإ جرخت نأ ديرت ال حورلا
 امأ . عزنلا ةدش نم اهنم دسجلا قزمتي داكي ًاعزن اهوعزنيو «ةدشب



 امج هع مك مج مع مك مك هج هكا هكا ١
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 تلزن اذإ ةكئالملا نإف  مهنم مكايإو هللا ينلعج  نينمؤملا حاورأ +
 دسجلا يف تناك يتلا ةبيطلا سفنلا اهتيأ اي يجرخأ :اهرشبت اهضبقل 7

 نوبي يذلا مالكلا نم اذه هبشأ امو هللا ناوضر ىلإ يجرخأ بيطلا ول

 لاق امل اذهلو « ”ةلوهسب جرختف هتفلأ يذلا اهدسج قرافت نأ اهيلع 0

 نمو «هءاقل هللا بحأ هللا ءاقل بحأ نم» :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا #

 هركنل اَنِ : هللا لوسر اي : ةشئاع تلاق . «هءاقل هللا هرك هللا ءاقل هرك 5

 ناوضرب رشب توملا هرضح اذإ نمؤملا نكلو كلذ سيل» :لاقف ءتوملا| ٠

 هللا بحأو هللا ءاقل بحأف همامأ امم هيلإ بحأ ءىش سيلف هتماركو هللا 7

 رادلا نم نسحأ راد ىلإ لقتنيس هنأ ىري ةظحللا كلت يف هنأل . "”«هءاقل اي

 1 ىلإ نيطلا تيب نم جرخأ هل ليق اذإ اندحأ حرفي امك حرفيف اهقراف يتلا |

 ا نأ هركي هنإف تاذعلاو بضغلاب رشي اذإ :نتكعلاب هاب ذايعلاو ان
 ىه احبس تاحباسلاو# .هعاقل هللا هركيف هللا ءاقل هركي « تومي 2

 + لف و ااو ليللاو یتا لا نع ا لاق اړ

 هناحبس هللا دارأ ام بسح ىلع لجو زع هللا رمأب حبست : اهنأ ىنعملاف ١

 5 رظنا ءرشبلا نم ىروقأ نجلاو «نحلا نم قو E مهو .ىلاعتو 2

 جي نأ لبق اهشرعب ينيتأي مكيأ الملا اأ اي» :ناميلس نع ىلاعت هلوق ىلإ ا

4+4 

+ 

+ 

 كينآ انأ باتكلا نم ٌملع هدنع يذلا لاق .نيمأ يوقل هيلع ينإو كماقم يأ

 (fVoY)» ربقلا يف ةلأسملا باب ةئسلا باتك دواد وبأو .(: /؟مال) دنسملا يف دمحأ مامإلا هج رخأ )2غ( 3

 ٠١ هءاقل هللا بحأ هللا ءاقل بحأ نم باب «قاقرلا باتك «يراخبلا هجرخأ (؟) )٠٥١۷( .



 كفرط تددم اذإ ينعي 40٠[. 7+ :لمنلا] €كفرط كيلإ دتري نأ لبق هب |
 | يف «هدنع ًارقتسم هآر املفإ» هب كينآ كيلإ عجري نأ لبقف هتعجر مث

 لاق #رفكأ مأ ركشأء ينولبيل يبر لضف نم اذه لاقإ# هآر لاحلا
 «نميلا نم ناميلس ىلإ هب تءاج ىتح ةكئالملا هتلمح هنإ :ءاملعلا

 ةوق نم ريثكب ربكأ ةكئالملا ةوق نأ ىلع اذه لدف ةظحلب ماشلاب ناميلسو

 نأ مدآ ينب نم دحأ عيطتسي ال هنأل ؛ مدآ ينب نم ربكأ نجلا ةوقو نجلا

 نأ لصاحلاف «ةليوط ةدم لبق ماشلا ىلإ نميلا نم أبس ةكلم شرعب يأي

 «ًاقبس تاقباسلاف# .هب اهرمأي امب لجو زع هللا رمأب حبست ةكتالملا
 قبسأ ةكئالملا تناك اذهلو «لجو زع هللا رمأ ىلإ قبست ةكئالملا يه ًاضيأ

 ةكئالم فصو يف ىلاعت هللا لاق «مدآ ينب نم هللا رمأب موقأو هللا رمأ ىلإ

 ° ام نولعفيو مهرمأ ام هللا نوصعي ال دادش ظالغ ةكئالم اهيلع# :رانلا

 نوربكتسي ال هدنع نمو# :لجو زع لاقو .[1 :ميرحتلا] . 4نورمؤي

 | #نورتفي ال راهنلاو ليللا نوحبسي .نورسحتسي الو هتدابع نع

 | ال مهرمأي امب لجو زع هللا رمأ ىلإ نوقابس مهف ۲١[. 2.19 :ءايبنألا]

 لعف ىلع مهتردقو مهتوقل «نورمؤي ام نولعفيو مهرمأ ام هنوصعي
 ربدت ةكئالملل فصو ًاضيأ #ًارمأ تاربدملاف# . لجو زع هللا رماوأ

 ءاهربدت ةكئالم اهل لجو زع هللا رومأ ينعي رومألا دحاو وهو ءرمألا

 | ليفارسإو «لسرلا ىلع هب لزنيو هللا نم هاقلتي يحولاب لكوم ليئاربجف
 عزفيف روصلا يف خفني ةمايقلا موي دنع نوكي يذلا روصلا خفنب لكوم

 ةلمح نم ًاضيأ وهو «نوثعبيف ىرخأ هيف خفني مث «نوتوميو سانلا
 لكوم توملا كلمو «تابنلاو رطملابو رطقلاب لكوم ليئاكيمو «شرعلا

 نيميلا نعو «ةنجلاب لكوم ناوضرو «رانلاب لكوم كلامو «حاورألاب
 .هب لجو زع هللا هرمأ ام ربدي لك «لامعألاب لكوم ديعق لامشلا نعو

 | او ا NIN TN يا E WTA ا يم ص



 ١ هاا مک ےک ےک مخ مخ مخ مج مخ مج

 مسقأو .مهلامعأ بسح لع ةكئالملل فاصوأ اهلك فاصوألا هل ا

 4 5 مسقي الو «تاقولخملا ريخ نم مهنأل ةكئالملاب ىلاعتو هناحبس هللا 9"
 نم هنوكل امإو «هتاذ يف امإ ميظع نأش هلو الإ ءيشب ىلاعتو هناحبس
 اهعبتت .ةفجارلا فجرت موي# :ىلاعت لاق مث .لجو زع هللا تايآ
 دمحم اي ركذأ ريدقتلاو فوذحمب ةقلعتم *فجرت موي هذه (ةفدارلا

 ء(ةفدارلا اهعبتت ةفجارلا فجرت موي : ميظعلا مويلا اذهب سانلا ركذو |
 مث نوعزفيو سانلا فجرت ىلوألا ةخفنلا ءروصلا يف ناتخفنلا امهو

 مهروبق نم نوثعبي ةيناثلا ةخفنلاو « هللاءاش نم الإ مهرخآ نع نوتومي وا
 ةرجز يه امنإفإ :ىلاعت هللا لاق «ةدحاو ةرم مهروبق نم سانلا موقيف 0

 ةفجارلا تفجر اذإ ٠٤١[. ء۳١ ::تاعزانلا] #ةرهاسلاب مه اذإف ةدحاو ۴٠

 .ةفجاو ذئموي بولق# :نيمسق ىلإ سانلا مسقنا ةدفارلا اهتعبتو يي
 ةرخن ًاماظع انك اذإأ .ةرفاحلا يف نودودرمل انإ نولوقي .ةعشاخ اهراصبأ |.
 ةفئاخ : يأ (ةفجاو# رافكلا بولق هذهو «ةرساخ ةرك ًاذإ كلت اولاق ©.
 رظنت وأ قدحت داكت ال ةليلذ ىنعي 4ةعشاخ اهراصبأ# .ًاديدش افوخ اج
 | :ىلاعت هللا لاق مهلذل  هللاب ذايعلاو - مهراصبأ تضغ دق هنكلو ةوقب |.
 # فرط نم نورظني لذلا نم نيعشاخ اهيلع نوضرعي مهارتو# 8.
 «ةرهاسلاب مه اذإف .ةدحاو ةرجز يه امنإفإ# ٤٥[. :ىروشلا]# يفخ 4

 مايق مهروبق نم نوموقيف مهب حاصيو نورجزي لجو زع هللا نم ةرجز | ر
 كرابت هللا لاق اهنطب يف اوناك نأ دعب ضرألا رهظ ىلع دحاو لجر 9
 «نورضح انيدل عيمج مه اذإف ةدحاو ةحيص الإ تناك نإ# :ىلاعتو 4

 مهروبق نم نوجرخي ةدحاولا ةملكلا هذه يف قلخلا لك .[58 :سيا|
 يه امنإف# :لاق اذهلو «مهيزاجيل لجو زع هللا ىلإ نورضحي مث .ءايحأ 9
 الإ انرمأ امو# :ىلاعت هلوقك اذهو «ةرهاسلاب مه اذإف .ةدحاو ةرجز 9

 چے ےل ےک ی ر ج ا بول



 س س
 ےل لوقي امنإ اعيش دارأ اذإ هللا َّنأ ينعي ٠١[. :رمقلا] «رصبلاب ا

 6 الإ ةظحل هللا لوق نع اذه رخأتي الو نوكيف طقف ةدحاو ةرم (نك) :هل

 OIE .ءيش هزجعي ال لجو زع هللاو #رصبلاب حملك ةدحاو

 ب لع ليلد لدأ اذهف ةدحاو ةملكب لجو زع هلل مهروبق نم نوموقي مهلك
 | تاوامسلا يف ءىش هزجعي ال هللا نأو «ريدق ءىش لك ىلع ىلاعت هللا نأ

 ميك ي ءيش نم هرسعبل هللا ناك او لات لاق" امك ضرألا يف الو
 ر ةرجز يه امنإف# «ًريدق ًاميلع ناك هنإ ضرألا يف الو تاوامسلا
 ۰ . ‰ةرهاسلاب مه اذإف ةدحاو

 ودم جم وك

 0 بهذ ر ىوط سَم داولاپ مير دات دل 2 یوم ُتيِدَح كلنآ له
 ر

 ج سس مس م ںی ص ےس ورک و

 فتم هر کین © کل علت )١ قط نإ نوف
 ا e 7 0-0-2 اريج نرخ لسا هلل حو دو رل روس

 رشحف 3 ٠ یس ربا م € ١ یصعو بذكن 59 رمل ةيآلا هنرأف

 4 E 0 2 لولا ا دمك لكلا 8 مَن لاق "5 یداتف
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 8 هلآو هيلع هللا ىلص دمحم لبق ممألل ىرج ام ًانیبم ىلاعت لاق مث
 ٠أ يف باطخلاو *ىسوم ثيدح كاتأ له# :ىلاعت هللا لاقف « “لسو

 ےل [۸۷ :ءاسنلا] . «ًاثيدح هللا نم قدصأ نمو# : ىلاعت هلوقل ءصصقلا قدصأ نآرقلا صصق )١(

 عقاولل اهتقباطم مامتل كلذو

 «نآرقلا اذه كيلإ انيخوأ امب صصقلا نسحأ كيلع صقن نحن :ىلاعت هلوقل ؛ صصقلا نسحأو

 : . ىنعملا لالجو ةغالبلا يف لامكلا تاجرد ىلعأ ىلع اهلامتشال كلذو .[۳ :فسوي]

 اأ كندو 1١١١ :سنوي] «بابلألا يوأل ةع مهضضق يف ناك دقلا» :قاعت هلرقل «صصقلا عفنأو
 ا ل ل

 © ادم تام 7 ب ل
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 . نيرفاكلاو مهب نينمؤملا عم مهل ىرج امو «لسرلاو ءايبنألا نع مسق # = 1
 «نامقلو «ميرم ةصقك ءمهنع ىلاعت هللا هلقنف «ةربع هيف ام مهل ىرج «فئاوطو دارفأ نع مسقو * :

 ‹فهكلا باحصأو «نوراقو «نينرقلا يذو ءاهشورع لع ةيواخ يهو ةيرق لع رم يذلاو

 . كلذ ريغو .دودخألا باحصأو «ليفلا باحصأو
 «ةظيرق ينبو «بازحألاو .دحأو ردب ةوزغ ةصقك يب يبنلا دهع يف ماوقأو ثداوح نع مسقو *

 . كلذ ريغو «بهل يبأو «ةثراح نب ديزو ءريضنلا ينبو

 : اهنم ةميظع ةريثك مكح نآرقلا يف صصقللو

 هيف ام ءابنألا نم مهءاج دقلو# : ىلاعت هلوقل ؛ صصقلا هذه هتنمضت اميف ىلاعت هللا ةمكح نايب ١

 .[6 ء٤ :رمقلا] «رذنلا نغت امف ةغلاب ةمكح .رجدزم

 مهسفنأ اوملظ نكلو مهانملظ امو# :نيبذكملا نع ىلاعت هلوقل ؛نيبذكملا ةبوقعب ىلاعت هلدع نايب - ۲
 ٠١١[. :دوه] . كبر رمأ ءاج امل ءىش نم هللا نود نم نوعدي يتلا مهتهلآ مهنع تنغأ امف

 اندنع نم ةمعن رحسب مهانيجن طول لآ الإ :ىلاعت هلوقل ؛نينمؤملا ةبوثمب ىلاعت هلضف نايب - ۳
 .["ه ۳٤ :رمقلا] . «ركش نم يزجن كلذك

 نم نيذلا بذك دقف كوبذكي نإو# :ىلاعت هلوقل ؛هل نيبذكملا نم هباصأ امع ايب يبنلا ةيلست - ٤
 «ريكن ناك فيكف اورفك نيذلا تذخأ مث .رينملا باتكلاو ربزلابو تانيبلاب مهلسر مهتءاج مهلبق
 .[35 00 : رطاف]

 «نيقباسلا نينمؤملا ةاجن اوملع ذإ ءهنم دايدزالاو هيلع تابثلاب ناميإلا يف نينمؤملا بيغرت - 4
 «نينمؤملا يجنن كلذكو مغلا نم هانيجنو هل انبجتساف# :ىلاعت هلوقل ؛داهجلاب اورمأ نم راصتناو
 نم انمقتناف تانيبلاب مهوءاجف مهموق ىلإ السر كلبق نم انلسرأ دقلو# :هلوقو .[۸۸ :ءايبنألا]
 ٤١[. :مورلا] «نينمؤملا رصن انيلع اًقح ناكو اومرجأ نيذلا

 ٠١[. :دمح] «اهلاثمأ نيرفاكللو مهيلع هللا رمد مهلبق نم نيذلا ةبقاع ناك
 كلت# :ىلاعت هلوقل «لجو زع هللا الإ اهملعي ال ةقباسلا ممألا رابخأ نإف ةَ يبنلا ةلاسر تابثإ -
 :هلوقو «[49 :دوه] «اذه لبق نم كموق الو تنأ اهملعت تنك ام كيلإ اهيحون بيغلا ءابنأ نم

 «هللا الإ مهملعي ال مهدعب نم نيذلاو دومثو داعو حون موق مكلبق نم نيذلا أبن مكتأي ملأ»

 يتأي ام اهنمو «فهكلا باحصأو «نامقل ةصق لثم «ةدحاو ةرم الإ يتأي ال ام ةينآرقلا صصقلا نمو
 لب ءدحاو هجو ىلع رركتملا اذه نوكي الو .ةحلصملا هيضتقتو «ةجاحلا هيلإ وعدت ام بسح ًارركتم
 .رخآ نود عضوم يف ةصقلا بناوج ضعب ركذو ةدشلاو نيللاو رصقلاو لوطلا ين فلتخي
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 لا ءامسو تاما: فرخ قلها عفاولاو «روطلا وه 6 سدا دالا
 73 :هلوقو .مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم ىلإ يحولا هيف ناك هنأل ًاسدقم

 ۾ ناك نوعرف (ىغط هنإ نوعرف ىلإ بهذا# .يداولل مسا «ىوط#
 يأ لاق# هريغ هلإ ال هنأو «ىلعألا مر هنإ هموقل لوقي ناكو ءرصم كلم

 © قح ركنأو «هل سيل ام ىعداف *يريغ هلإ نم مكل تملع ام الملا اهبأ اي
 © نأ مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم هيبن هللا رمأو «لجو زع هللا وهو هريغ

 اذه نايغط وهو كلذ ببس نيبو «ةلاسرلا يه هذهو نوعرف ىلإ بهذي

 © هنإ نوعرف ىلإ ابهذا# :لاق هط ةروس ينو  نوعرف ينعأ  لجرلا
 يسر لسرأ لاعتاشا نأ كلذو نالا نيب ةافاثماال و[ عا ىحط
 1 هرزأ دشي نأ هبر نم ملسو هلآو هيلع هللا لص ىسوم بلط مث ًالوأ

 راصف ىسوم عم مالسلاو ةالصلا هيلع نوراه لسرأف نوراه هيخأب

 * ىغط هنإ# :ىلاعت هلوقو .نوعرف ىلإ لسرم امهالك نوراهو ىسوم اه
 "7 امل انإ# :ىلاعت هلوق هنمو «ةدايزلا وه نايغطلا نآل ؛هدح ىلع داز :يأ ٠

 #9 هيف نأل :توغاطلا هنمو 1١[. :ةتاحلا] «ةيراجلا يف مكانلمح ءاملا ىغط أ
 ل ءقيوشتلل انه ماهفتسالا «ىكزت نأ ىلإ كل له لقفإ# .دحلا ةزواجم اه

 ةاكزلا لصأو «داسفلاو رشلا نم هيلع وه ام ىكزتي نأ نوعرف قيوشت ٠
 ©٠ :لاعت هلوق هنمو «ديحوتلاو مالسإلا ىنعمب قلطتو «ةدايزلاو ومنلا 9
 + «نورفاك مه ةرخآلاب مهو ةاكزلا نوتؤي ال نيذلا .نيكرشملل ليوو## اپ
 #7 نم باخ دقو اهاكز نم حلفأ دق# :ىلاعت هلوق هنمو .[۷ .5 :تلصف] 5

 ي يأ كبر ىلإ كلدأ يأ كبر ىلإ كيدهأو# -٠١[. 5 :سمشلا] (اهاسد و
 زع هللا فاختف يأ 4 ىشختف# . هللا ىلإ لصوملا لجو زع هللا نيد ىلإ | ر
 مل نإف «ملعلاب نورقملا فوخلا يه ةيشخلا نأل ؛كنم ملع ىلع لجو #
 قرفلا . فوخلاو ةيشخلا نيب قرفلا وه اذهو «درجم فوخ وهف ملع نكي 5



 | هدابع نم هللا ىشخب امنإإ :ىلاعت هللا لاق ملع نع ةيشخلا نأ امهنيب |
 ناسنإلل لصحي رعذ درجم فوخ وهف فوخلا امأو .[۲۸ ::رطاف] #ءاملعلا 9.

 يف یری دق .همهوتي ءيش نم ناسنإلا فاخي دق اذهلو «ملع الب ولو اج
 ىلع ىنبم رعذ اذهف ءهنم فاخيف هل ةقيقح ال ًاحبش ءاملظلا ةليللا

 4 ةالصلا هيلع ىسوم بهذف 5 .ملع نع نوكت ةيشخلا نكل ءمهو

 ۾ ىلإ كيدهأو ىكزت نأ ىلإ كل له# هب هللا هرمأ ام نوعرفل لاقو مالسلاو
 27 هنأ صخش ىوعد نولبقي الو نونمؤي ال رشبلا ناك الو #ىشختف كبر |[:

 8 ةنيبب الإ ىوعد دحأ نم لبقي ال ناسنإلا نأ رهاظ وه امك ةيآب الإ لوسر ا
 هيأ :لاق انهو «هقدص ىلع لدت ةيآ لوسر لك عم ىلاعتو هناحبس هللا لعج ا
 ٠أ يه امف «ىربكلا ةيآلا نوعرف ىسوم ىرأ ينعي (ىربكلا ةيآلا هارأف [5
 © وه امك رجشلا عورف نم بشخ نم ًاصع هعم نأ ةيآلا ؟ةيآلا هذه هنأ
 لإ اهلمحي مث ىعست ةيح تراص ضرألا ين اهعضو اذإ ناكف «فورعم ا

 ي هلاح ىلإ ًاروف لاحلا يف داع ضرألا نم لمح اذإو «ىعست ةيح راص
 يأ هذ مالسلاو ةالصلا هيلع هثعب امنإو «ىصعلا ةلمج نم اصع لوألا

 ۾ هللا هلعج ضايب هنكلو صربلا ضايب سيل ًاضايب ءاضيب :يأ «بيع ريغ ا
 نأ ًارشتنم رحسلا ىسوم نمز يف ناك هنأل ؛ديلاو اصعلاب هللا هثعب امنإ ءةيآ |

 ىسومل اودصت نيذلا ةرحسلا بلغي ءيشب لجو زع هللا هلسرأف ًاعئاش 9
 + هيلع هللا لص ىسيع دهع ينو : ملعلا لهآ لاق .مالسلاو ةالصلا هيلع ي

 | زجعي رمأب ىسيع ءاجف ءآميظع ًاراشتنا بطلا رشتنا ملسو هلآو |
 © هيلإ ءيج اذإ «ءىرب الإ ةهاع اذ حسمي ال ناك هنأ وهو ءءابطألا 9

 ءىربي# هللا نذإب ءىرب مث هديب هحسم نوكت ةهاع يأ ةهاع هيف صخشب ي

 /* نم يأ ءوس ريغ نم ءاضيب جرختف هبيج يف هدي لخدي هنوكبو ءةيآلا



 هج مج مج مج مج مج مج مج مج مج مجد

 صربألا ءىربي وه نكل هل ءاود ال صربلا نأ عم *صربألاو همكألا

 اذه نم دشأو «نويع الب قلخ يذلا همكألا ءىربيو «لجو زع هللا نذإب

 دوعت مث هعم ملكتيف تيملاب هيلإ ىتؤي «هللا نذإب ىتوملا يبحي هنأ مظعأو
 | «مهروبق نم هللا نذإب ىتوملا جرخي هنأ غلبأو كلذ نم دشأو «ةايحلا هيلإ

 ال ءيش اذه ءاّيح ربقلا نم جرخيف ربقلا بحاص يدانيو ربقلا ىلع فقي
 ةبسانم تقولا اذه يف ىسيع ةيآ تناك اذهلو «هغلبي نأ بط يآل نكمي

 هللا لص دمحم هللا لوسر امأ :ملعلا لهأ لاق . سانلا هيلع ناك امل ًامامت
 .ةحاصفلا يف نورخافتي مهو برعلا ىلإ ىتأ دقف ملسو هلآ ىلعو هيلع

 هلاو هيلع هللا لص دمحم ءاجف ناسنإلل ةبقنم مظعأ ةحاصفلا نأ نوريو

 نع اوزجعو «ةحاصفلا ءارمأ زجعأ يذلا ميظعلا نآرقلا اذهب ءملسو

 نأ ىلع نجلاو سنإلا تعمتجا نئل لق# :ىلاعت هللا لاق «هلثمب اوتأي نأ
 «اريهظ ضعبل مهضعب ناك ولو هلثمب نوتأي ال نآرقلا اذه لثمب اوتأي
 . هلثمب اوتأي نل مهنإف ًاضعب نواعي مهضعب ناك ول ينعي .[۸۸ :ءارسإلا]

 ىربكلا ةيآلا نوعرف ىرأ مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم نإ لوقن ذئنيح
 «نونمؤي ال موق نع رذنلاو تايآلا ينغت امو# تايآلاب عفتني مل نكلو

 نيذلاف #بيغلاب نمحرلا يشخو ركذلا عبتا نم رذنت امنإ# 1١١[. :سنوي]

 ذايعلاو  ةيا لك مهتءاج ولو نودته ال ةيادهلل دادعتسا مهمولق يف سيل
 ءرمألا ىصعو ءربخلا بذك #ىصعو بذكف# :لاق اذهلو  هللاب

 لسرأ يذلا مكلوسر نإ لاق لب ًالوسر تسل كنإ ىسومل لاق ينعي 9
 ملو ىسوم رمأ لثتمي ملف رمألا ىصعو .[77 :ءارعشلا] #نونجمل مكيلإ عج

 رشحف# .ًاثيثح ىعسي ًاربدم لوت يآ € ىعسي ربدأ مث# .هعرشل دقني
 كلذ نوكيل عفترم توصب مهيف ىدانو مهعمج يأ سانلا رشح # ىدانف

 انأ لاقف# .مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم مهنم ديري امع مهين يف غلبأ

 يف يي اي يل ی ا ا ی



 يه هك هك مج ھا مخ مخ مخ مخ مخ مخ 9
 تاعزانلا ةروس ريسفت |

 ظ
 : نم ليضفت مسا و نآل يقوف دحأ ال عب صل مكبر |(

 - ل نارا ا راهخألاب رختفي ناكو ؛ #* ىلعألا هر انأ# :هلوق

 | نم يرجت راهنألا هذهو رصم كلم يل سيلأ موق ايل مهل لاق ام يف هموقل
 #نيبي داكي الو نيهم وه يذلا اذه نم ريخ انآ مآ نورصبت الفأ يتحت

 يذلا ءاملاب لجو زع هللا هقرغأ ؟لصح يذلا امف ٠١[. ء١٠ : :فرخزلا]

 2| ناك نيذلا ليئارسإ ينب رصم كلم هللا ثروأو ءهب رختفي ناك

 ذخأ ىلاعت هللا هذخأ * ىلوألاو ةرخآلا لاكن هللا هذخأفن# . مهفعضتسي

 يفو ةرخآلا يف هب لكن هنأ ينعي * ىلوألاو ةرخآلا لاكن# ءردتقم زيزع
 08 لك «ةمايقلا موي ىلإ هنمز دعب اميف ةربعو «هنمز يف ةربع ناكف «ىلوألا

 © هب ربتعي ةربع كلذ ذختي هنإف نوعرفب هللا عنص امو هللا باتك أرق نم
 نايغطلا اذهو توربجلا اذهو ميظعلا كلملا اذه عم هللا هكلهأ فيكو

 * ىشخي نمل ةربعل كلذ يف نإ .نيه لك نم ىلاعت هللا ىلع نوهأ راصف
 "6 ءايإ هترواحمو نوعرف ىلإ ىسوم لاسرإ نم ىرج اميف يأ 4 كلذ يف نإ#
 : يأ # ىشخي نمل «ةربع هل دايقنالا نع هرابكتساو هب نوعرف راتهتساو

 3 لصح ام ربدتو هللا نم ةيشخ هدنع ناك نمف «لجو زع هللا ىشخي

 2 نم ذخأيو ريتعي هنإف اذهلو اذهل تناك يتلا ةجيتنلاو نوعرف عم ىسول

 39 عمجل بدتنا ادعأ نأ ولو ةريثك ىسوم ةصق يف ربعلاو «ةربع كلذ

 | نم ةصقلا هذه يف لصح ام جتنتسي مث ةروس لك يف تايآلا نم ةصقلا

 : س «تايآلا لك يف اهلك ةصقلاب يتأي ينعي ءًاديج ناكل ربعلا

 نم ذخؤي ًالثم لاقو اهعمج اذإف ءرخآلا ضعبلا يف سيل ءيش اهضعب

 © لجو زع هللا هلسرأ فيك ءاهدرسي مث ةيلاتلا ربعلا ةميظعلا ةصقلا هذه

 لاا 1 :هط] «ًانيل ًالوق هل الوقف# امهل لاق فيك ؟نوعرف ىلإ
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 علا هلع يمر ناك فكر ولا تناك ب و ت ر
 هيلع لوسرلا جرخ امك بقرتي هسفن ىلع ًافئاخ رصم نم جرخ مالسلاو

 ENE ON .ةيواسو Os كافل
 هلعفب ةي لوسرلل ةبقاعلا نكل «مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوملو مالسلاو | ٠

 زع هللا لعفب ىسوم ةبقاعو «مهيديأب مهءادعأ هللا بذع ءهباحصأو 9
 نيبتي ىتح هبلقو هسفن اهب حلصي ناسنإلا اهب ربتعي ربع يهف .لجو |
 5 رمأل | : 3

 8 E ٠ < ا 2 el» 5 2 A 2 کک کک رک کیک م ب 22 ا 001 ر 7
 حرحاو اهلي شطغأو ۸ اهنوسف عشر ل اهلذب ء وا اقلخ دشأ متنا

 ر ی و رکا ص رار سل ا صو کھ حصر رس اا اس ل
Pe: 

 2 2 ص 5 8 3 : -

 9 اهلعرمو اهَءاَم اهنم رح ر اهلحد كلذ دعب ضرالاو ا اهل
 هل ر رم لے ص٤ رے رە ےس

 . 4 کیلو کل اعكم ت اهلسرأ لایا

 ؛ثعبلا ناكمإ ريرقتل ماهفتسالا اذه 4ءامسلا مأ ًاقلخ دشأ متنأء» م
 ٠ :اولاقو ثعبلاب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا اوبذك نيكرشملا نأل ١

 © متنأ-9 :لجو زع هللا لوقيف .[/8 :سي] 4ميمر يهو ماظعلا يبحي نمل هو
 ما لاق امك ءامسلا هنأ دحأ لكل مولعم باوجلا ءامسلا مأ ًاقلخ دشأ |
 رثكأ نكلو سانلا قلخ نم ربكأ ضرألاو تاوامسلا قلخل# : ىلاعت 7

 ىتلاب قلعتت ال ةلمجلا هذه «اهانب# .[007 :رفاغا #نوملعي ال سانلا يا
 مث «ءامسلا مأ# هلوق ىلع فقي نأ أرق اذإ ءىراقلل يغبني اذهلو ءاهلبق 3
 ءءامسلا ةمظع نايبل ةيفانئتسا ةلمجلاف «اهانب# :لوقيف فنأتسي 8#

 ىرخأ ةيآ يف ىلاعتو هناحبس هللا نيب دقو لجو زع هللا اهانب يأ «اهانب#
 يأ «ذيأب اهانينب ءامسلاو# :لاقف ةوقب اهانب هنأ تايراذلا ةروس يف |



 تاعزانلا ةروس ريسفت 1

 ول نع ينعي هعفر «اهاوسف اهكمس عفر# .(نوعسومل انإو# ةوقب
 |٠ عفر يذلا هللا# :ىلاعت هللا لاق امك دمع ريغب لجو زع هعفرو ضرألا

 ي اهلعج يأ «اهاوسف# .[؟ :دعرلا «اهنورت دمع ريغب تاوامسلا

LUCE ENERO SSS a 
 9 007 3 :راطفنالا] كاوسف كقلخ يذلا ميركلا كبرب كرغ ام ناسنإلا

 اي زرع هللا اهاوس كلذك ءامسلاف «ةقلخلا مات اًيوس كلعج يأ :كاوسف

 نإ هللا لاق ءملظم ليللاف ءهملظأ يأ هثطغأ «اهليل شطغأو# .لجو

 © راهنلا ةيآ انلعجو ليللا ةيآ انوحمف نيتيآ راهنلاو ليللا انلعجو# :ىلاعت
 + لك جرخت يتلا سمشلاب هنيب (اهاحض جرخأوإ .[1؟ :ءارسإلا] (ةرصبم |[

 | دعب يأ (كلذ دعب ضرألاو# .اهبرغم نم بيغتو اهعلطم نم موي[.
 © :هلوقب وحدلا اذه هناحبس نيب «اهاحد# ضرألاو تاوامسلا قلخ 9
 ول انك داتا نق فراخ E a a جرخأ» اه
 |٠٠ نيموي يف ضرألا قلخ يذلاب نورفكتل مكنئأ لق# :ىلاعت هللا لاق |“

 .@ اهقوف نم يساور اهيف لعجو .نيملاعلا بر كلذ ًادادنأ هل نولعجتو 9"

 چ ىوتسا مث . نيلئاسلل ءاوس مايأ ةعبرأ يف اهتاوقأ اهيف رّدقو اهيف كرابو 3
 ٠٠ انيتأ اتلاق ًاهرك وأ ًاعوط ايتا ضرأللو اهل لاقف ناخد يهو ءامسلا ىلإ ۳+

 #5 ضرألاف -1١١[. 4 :تلصف] «نيموي يف تاوامس عبس نهاضقف .نيعئاط 5

 ن دعب ناك ىعرملاو اهنم ءاملا جارخإو اهوحد نكل ءامسلا لبق نم ةقولخ ا

 ضرألا يف ةيسار اهلعج يأ «اهاسرأ لابجلاو# .تاوامسلا قلخ ۴

 يأ «مكماعنألو مكل ًاعاتم# .قلخلاب برطضت الثل ضرألا كسمت أ
 يأ انماعنألو «برشنو لكأن اميف هب عتمتن انل ًاعاتم كلذ ىلاعت هللا لعج |.

 .اهريغو منغلاو رقبلاو لبإلا نم انيشاوم ۴.



 هتردق لامك ىلع ةلادلا معنلا هذهم هدابع لجو زع هللا ركذ املو ا

 : لجو زع لاقف «هنم دبال يذلا يمتحلا مهلآمب مه ا 7

 تربو 2 یس ام نضولا رکن موب ©9 كركلا قالا تاج ا 51
 یه محلا ن ل يل راو 9 ی ناتا © كي ب ےیل 9

 ىه ةَ 211 € ا یوا نع سلا یھت دير ماقم فاح نم امو اب 2 ١ وأمل

 : 100 كوأمْل

 ةماط اهامسو «ةعاسلا مايق كلذو «ىربكلا ةماطلا تءاج اذإفإ#

 ةماطلا هيف نوكت يذلا مويلا اذهل (ىعس ام ناسنإلا ركذتي موي# .ةماط

 ي ءًابوتكم هركذتي «ىعس ام ناسنإلا هيف ركذتي يذلا مويلا وهو ىربكلا يل
 | هاقلي ًاباتك ةمايقلا موي هل جرخنو] :ىلاعت هللا لاق هسفنب وه هأرقي هدنع |.
 © ٠٠٣ :ءاربإلا] «ًابيسح كيلع مويلا كسفنب ىفك كباتك أرقا .ًاروشنم 8
 ام انيسن دق اننإف مويلا امأ ء«لمع ام يأ ىعس ام ركذت هأرق اذإ ٠[. مي

 | «ءىيسلا اهنمو ءوغللا اهنمو «حلاصلا اهنم ةريثك ا ااف

 © لاقيو باتك يف اذه انيلع ضرعي ةمايقلا موي ينو «هاسنن اذه لك نكل ©
 :ءارسإلا] #ًابيسح كيلع مويلا كسفنب ىفك» كسفنب تنأ كباتك أرقا اج

 :أبلا] «ًابارت تنك ينتيل اي رفاكلا لوقيو# ىعس ام ركذتي ذئنيحف ' | ١14[.

 نيعبسب داقت ءيجت ترهظأ 4تزرب# *ىري نمل ميحما تزّربو# © 4١(.
 اهنم يقلأ اذإ « '”اهنورجي كلم فلأ نوعبس هيف يف مامز لك مامز فلآ ا
 نمل - هللاب ذايعلاو - يأت 0 كلانه اوعد نينرقم ًاقيض ًاناكم نوملاظلا م

 .(59) )۲۸٤۲( منهج باب «ةنجلا باتك < ءملسم هجرخأ (۱)
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 .٠ نايغطلا ؛رانلا لهأ 2 ةانصو 1 د ةايحلا رثآو . ىغط 4
 +4 اهنوكو ةرخآلا ىلع اهميدقتب ةرخآلا ىلع ايندلا راثيإو ءدحلا ةزواجم وهو غب

 | هلوق يف روكذم ناسنإلا دحو .دحلا ةزواجم نايغطلاو «ناسنإلا مه ربكأ

 ®٠ نمف .[01 :تايراذلا] 4نودبعيل الإ سنإلاو نجلا تقلخ امو# :ىلاعت
 3 ال قولخ تن «دحلا زواجت هنأل يغاطلا وه اذهف هللا دبعي ملو هدح زواج
 دبعاف هللا ةدابعل قولخم تنأ «ماعنألا عتمتت امك عتمتتو معنتتو لكأتل
 ناسنإلا موقي الأ نايغطلا وه اذه تيغط دقف لعفت مل نإف «لجو زع هللا

 © وغللا رثآ هللا ركذأ هل ليق اذإ «ةالصلا ىلع مونلا رثآ رجفلا نذأ اذإ ءهللا »
 ش «هاوأم يه يأ *# ىوألملا ىه ميحجلا نإف# . . .اذكهو هللا ركذ ىلع 3
 |٠٠  اهنم هللا انذاعأ - منهج رقم رقملا سئبو رقملاو عجرملا وه ىوأملاو |:

 6 نأل ؛ هيدي نيب افلا فاحخ ينعي بر 2 فاخ نم 5

 ١ «ماقملا اذه فاخ يذلا اذه « “«مويلا كل اهرفغأ انأو ايندلا يف كيلع 1 اهترتس دق» : هل هللا لاق ل nt 0 يف ءاج امك اذك e ءاذك 2

 : ال ءوسلاب ةراّمأ سفنلاو ءاهاوه نع يأ *ىوهلا نع سفنلا ىمو# ا
 هد ؛ةنئمطملا سفنلا يهو اهلباقت ىرخأ نسم كاف كلوا رشا الإ رمأت 9

 0 كبر ىلإ يعجرا . ةنئمطملا سفنلا اهتيأ اي# : ىلاعت هلوق يفف ةنئمطملا امأ 3 ي ءنآرقلا يف اهلكو «ةماولو «ةرامأو «ةنئمطم :سوفن ثالث ناسنإللو 5

 «(؟441) «نيملاظلا ىلع هللا ةنعل الأ :ىلاعت هللا لوق باب ءملاظملا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(
 . (07) (؟1/54) نينمؤملا ىلع هللا ةمحر ةعس يف باب «ةبوتلا باتك «ملسمو



 ٣۰[. ۲۷ : :رجفلا] 4يتنج يلخداو . يدابع يف يلخداف . ةيضرم ةيضار
 | سفنلا نإ ىبسفن ءىربأ امو# :ىلاعت هلوق ىفف ءوسلاب ةراّمألا امأو

 ي هلوق يفف ةماوللا امأو .[55 :فسوي] «يبر محر ام الإ ءوسلاب ةرامأل أ
 ي ٠١ :ةمايقلا] 4ةماوللا سفنلاب مسقأ الو .ةمايقلا مويب مسقأ الإ :ىلاعت اه

 5 لح ةعزز ًانايحأ هسفن قف قري" سفنألا هديب هفت نس ناشنألاو +5

 هل رش ةعزن هسفن يف ًانايحأ ىري «ةنئمطملا سفنلا يه هذه هلعفي ريخلا بحي
 مونت تلا ةناوللا ا كلة: داعب قات ا ا نين هدفضلملب
 95 همولت ىرخأ ةماول وأ «ةيصعملا نم لعف ام ىلع مدني هدجتف لعف ام ىلع

 ي را لعف ىلع هسفن مولي دق نم سانلا نم نإف ءريخلا نم لعف ام ىلع

 € سفن ةماوللاف . كلذ هبشأ امو «يوهل نع . .يتاوهش نع . .يتايح نع

 ٠ ةقيقحلا يف يهف ,ىرخأ ةرم ةنئمطملا مولتو «ةرم ءوسلاب ةرامألا مولت

 | مدنتو ءءوسلا تلعف اذإ ءوسلاب ةرامألا سفنلا مولت نيسفن نيب سفن

 يه ةنجلا نإف# .ريخلا تلعف اذإ ةنئمطملا سفنلا مولت دقو «ناسنإلا

 ال ام اهيف هئايلوأل لجو زع هللا اهدعأ يتلا ميعنلا راد يه ةنجلا * ىوألملا

 : ىلاعت هللا لاق «رشب بلق ىلع رطخ الو «تعمس نذأ الو «تأر نيع

 © ءاج اذكه .[1۷ :ةدجسلا] «نيعأ ةرق نم مهل يفخأ ام سفن ملعت الفل

 هل ال ام نيحلاصلا يدابعل تددعأ» : ىسدقلا ثيدحلا يف ءاجو .نآرقلا يف

 ْش ةنحلا هذه « "”(رشب بلق ىلع رطخ الو «تعمس نذأ الو «تأر نيع

 سفنلا ةكئالملا تعدو لجألا رضح اذإ «تومي نأ لبق ناسنإلا اهكردي مهو
 ‹ "هللا ناوضر ىلإ ةنئمطملا سفنلا اهتيأ يجرخأ :تلاق جورخلل |ي

 هللا تانك و 000540 ا ق مانع اما ناب ا هني باك یر رک 50:
 . (۲) (785 5) ةنجلا ةفص باب ءاهلهأو اهميعن ةفصو

 )1٠0(. ص هجيرخت مدقت (۲) 5



 همك م
 1: 66 8 ا تاعزاتلا ةروم ةروس ريسفت 0

 "اأ نييبط ةكئالملا مهافوتت نيذلا# :ىلاعت هللا لاق «ةنجلاب سفنلا رشبتو |.
 ةنجلا اولخدا# يفوتلا نيح هنولوقي .[؟ :لحنلا] #مكيلع مالس نولوقي ©

 «ةلهس ةرسيتم ةيضار هحور جرختف ةنجلاب رشبيف (نولمعت متنك امب اج
 هللا ءاقل بحأ نم» :لاقف مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ثدح امل اذهلو 58

 اي :ةشئاع تلاق «هءاقل هللا هرك هللا ءاقل هرك نمو .هءاقل هللا بحأ و

 تلا: کی ايلك كلذ رمآلا نسل لاق تولا رک املك هللا لوشر اه

 بحأ توم لا دنع هب رشبي امب رشب اذإ نمؤملا نكلو  ةعيبطلا ىضتقمب ٠
 ذايعلاو  رشب اذإ رفاكلا نإو ٠ “«هيلع لهسو توملا بحأ هللا ءاقل و"

 هدف تقرفت ةسفن تبرهو هللا ءاقلهرك تولا دنع ةو وسي امه ت لاب اه
 لولبملا رعشلاو «لولبملا رعشلا نم دوفسلا عزتني امك هنم اهوعزتني ىتح

 © ةدش نم هقزمي داكي نيلازغلا دنع فورعم وهو دوفسلا هيلع رج اذإ
 أ رشبت األ هدسج يف قرفتت  هللاب ذايعلاو رفاكلا حور اذكه هيلع هبحس
 الو «تعمس نذأ الو «تأر نيع ال ام اهيف ةنجلاف « ”فاختف باذعلاب

 ةهبب رثيب امي توحي نأ لبق اهكرديردق ناشتإلاو؛رتقب تلقا لع رظ 4
 ينإ هللاو هللا لوسر اي» :- هنع هللا يضر  رضنلا نب سنأ لاق دقو 1

 «يقوذلا نادجولا هانعم سيل اذهو « ”«دحأ نود ةنجلا حير دجأل ©

 كردي دق سانلا ضعب نإ) : هللا همحر ميقلا نبا لاق «يقيقح نادجو 5

 لصاحلاف «هنع هللا يضر لتقو لتاقف قلطنا مث ««انيدلا يف وهو ةرخآلا | ر

 بلق ىلع رطخ الو «تعمس نذأ الو «تأر نيع ال ام اهيف ةنجلا نأ »
0 

1 
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 ص هجيرخت مدقت (۲) يف )240.
 )۳( دحأ ةوزغ باب «يزاغملا باتك ءيراخبلا هجرخأ )58 5١(.
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 ةيشعالإ أوبل رل اور موب مهناك كنز

 © كلأسي ينعي 4كنولأسي# «اهسرم ناّيإ ةعاسلا نع كنولأسي#
 اا لق ةعاسلا نع نالا تلاه ول + ىرفلا ةا ىف نا لاف امك الا
 ىلإ مسقني ةعاسلا نع سانلا لاؤس ٦۳[. :بازحألا] هللا دنع اهملع

 78 لك يبنلا نوكرشملا لأس امك رفك اذهو راكنإو داعبتسا لاؤس :نيمسق
 اا لم و اوه غلا لاق" ققز. اه راجيا فاعلا نه
 | .#قحلا اأ نوملعيو اهنم نوقفشم اونمآ نيذلاو ا نونمؤي ال نيذلا

 ي دقو ءهب سأب ال اذهو اهل دعتسيل ةعاسلا ىتم لأسي ةعاسلا نع لاؤسو

 اأ لاف ؟ةعاسلا اهلا لوسو اي د مالسلاو ةالضلا هيلع نينلل لتر. لاق
 9 نم عم ءرملا» :لاق .هلوسرو هللا بح :لاق ؟اهل تددعأ اذام» :هل

 ۾ فلتخت نكلو مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نولأسي سانلاف « "”("بحأ

 | ملعف مهتلئسأ تناك امهمو مهتاين تناك امهمو «لاؤسلا اذه يف مهتاين

 © نكمي ال هنأ ينعي «اهاركذ نم تنأ ميف# :لاق اذهلو هللا دنع ةعاسلا

 +ي :ىرخأ ةيآ يف ىلاعت لاق امك هللا دنع اهملع نأل «ةعاسلا مهل ركذت نأ

 ٠٠ | مالسلا هيلع ليربج لأس دقو ٦۳[. :بازحألا] هللا دنع اهملع امنإ لق#

 4 ملعأ وهو ملسو هلآو هيلع هللا لص يبنلا لأس «ةكئالملا ملعأ وهو

 حل هيلع هللا ىلص ىبنلا هل لاقف .ةعاسلا نع ينربخأ :لاق رشبلا نم قلخلا

 |٠ اذإ تنأ ينعي ‹ "«لئاسلا نم ملعأب اهنع لوؤسملا ام» :ملسو هلآو

 باتك «ملسمو .(715717) «كليو» لجرلا لوق يف ءاج ام باب «بدألا باتك «يراخبلا هجرخأ - )١(

 “١ بحأ نم عم ءرملا باب «ةلصلاو ربلا )۲۹۳۹( )١١١(.

  (۲( #3ليريج لاؤس باب «ناميإلا باتك «يراخبلا هجرخأ ) ›)5٩ا =نایب باب «ناميإلا باتك «ملسمو



 و ھک ۾ ھ' مخ ھا ھ٣ مخ هك هت
 4 ا ا تح ع حم تاعزانلا ةروس ريسفت 5

 . رشبلا ملعأو ةكئالملا ملعأ ناك اذإو يلع ةيفاخ انأف كيلع ةيفاخ تناك ۾
 هعيشي ام نأ فرعناذہو ءامهنود نمب كلاب امف ةعاسلا ىتم ناملعي ال

 هلك نيعم نمز يفو اذك يفو اذك يف نوكت ةعاسلا نأ نم سانلا ضعب

 . لجو زع هللا الإ ةعاسلا ىتم ملعي ال هنأل ؛بذك هنأ ملعن ءبذك |.

 رذنم كنكلو اهنم ملع كدنع سيل ينعي (اهاشخب نم رذنم تنأ امنإ#
 اهدعبتساو اهركنأ نم امأ «نونمؤملا مهو اهفاخي يأ «اهاشخي نمل »+

 ال موق نع رذنلاو تايالا ينغت امو# هيف عفني ال راذنإلا نإف اهبذكو |[

 يأ الو توق: قم لاس ال: تنا لوقت اذهلو. ا موا لوف

 نوكي نأ دبالو هنم غورفم رمأ لاؤس ىلإ جاتحي ال رمأ اذه نأل تومت

 : انه ىلاعت لاق امك لب ًادحاو ًاموي تيقب امنأكف ايندلا كب تلاط امهمو

 يذلا لاؤسلا نكلو «اهاحض وأ ةيشع الإ اوثبلي مل انوري موي مهنأكإ#

 يأ ىلع وه هيلع باوج كيدل نوكي نأ بجيو سفنلا ىلع دري نأ بجي
 وأ «ريقف وأ ينغ تنأ له تومت لاح يأ ىلع ديرأ تسلو !؟تومت لاح

 يف توت لاح يأ ىلع لب «ميقع وأ لايع وذ وأ «فيعض وأ يوق
 ال كنأل ؛دعتست نأ دبالف لاؤسلا اذه كسفن لءاست تنك اذإف «لمعلا

 هب عجرو هترايس دوقي جرخ ناسنإ نم مك .«توملا كّؤَجفي ىتم يردت
 يل اوئيه لوقي هلهأ نم جرخ ناسنإ نم مكو .فاتكألا ىلع ًالومحم

 رزو هصميق سبل ناسنإ نم مكو «هلكأي مل نكلو ءاشعلا وأ ءادغلا ماعط |
 .ةتغب ثداوحب دهاشم رمأ اذه ءهلسغي لساغلا الإ اهكفي ملو هترزأ

 نم رثكت نأ كل يغبني اذهلو «تومت لاح يأ ىلع ركفو نآلا رظناف
 لك نمو «جرف مه لك نم هيف رافغتسالا نإف «تعطتسا ام رافغتسالا |

 رفغتساف صخش كاتفتسا اذإ لوقي ءاملعلا ضعب نإ ىتح «جرخ قيض



 طبنتساو ىدهلا نيبو ناسنإلا نيب لوحت بونذلا نأل «هيتفت نأ لبق هللا اب
 مكحتل قحلاب باتكلا كيلإ انلزنأ انإ# :ىلاعتو كرابت هللا لوق نم كلذ 5:

 هلا نإ هللا رفغتساو .ًاميصخ نينئاخلل نكت الو هللا كارأ امب سانلا نيب و
 نكميو ءديج طابنتسا اذهو 10١[. ۱۰۰ :ءاسنلا] (امیحر ًاروفغ ناك |

 مهاتآو ىده مهداز اودتها نيذلاو# :ىلاعت هلوق نم طبنتسي نأ ًاضيأ
 «ةبقارملاب مكيصوأ كلذل .ىدهلا وه رافغتسالاو .[17 :دمع] #مهاوقت ا

 دادعتسالا ةبهأ ىلع نوكن ىتح سفنلا ةبساحمو «رافغتسالا ةرثكو | ر
 موي مهنأك# .- ةمتاخلا انل نسحي نأ هللا لأسن  توملا انؤجفي نأ ةيشخ 9
 نم ةيشعلا «اهاحض وأ ةيشع الإ اوثبلي مل# ةمايقلا نوري يأ «ابنوري يم
 مك نآلا انلأس ول عقاولا وه اذهو «موي فصن الإ اوثبلي مل مهنأك ينعي 9 ءاهلاوز ىلإ سمشلا عولط نم ىحضلاو «سمشلا بورغ ىلإ لاوزلا 3
 مو هنأك وأ تاونس هنأب نآلا رعشن له ؟انيلع تاونسلا نم ىضم ا4
 موي :ءايشأ ةثالث نيب نآلا ناسنإلاو .دحاو موي هنأك هنأ كش ال ؟دحاو إ٠
 «هكردي ال وأ هك رديأ يردي ال لبقتسم مويو هتاف دق اذهف ىضم ا

 نقف تاف امو تاف دقف ىضم ام امأو «هنع لوؤسملا وه رضاخ تقوو ا
 ءال مأ هكردتأ يردت ال لبقتسملاو ءىضم يذلا كنع كله «تام ٠
 انل نسحي نأ ىلاعت هللا لأسن .هنع لوؤسم تنأ يذلا وه رضاحلاو 9

 . ميرك داوج هنإ ةديعس انتمتاخو «ةديمح انتبقاع لعجي نأو «ةبقاعلا اه
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 .اهيلع مالكلا مدقت ةلمسبلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر وه يلوتملاو سباعلا اذه (ىلوتو سبع 9
 وه ىمعاألا * ىمعألا هءاج نأ# :ضارعغأ «#ىلوت# ىنعمو .ههجوب 0

 ىلص يبنلا ىلإ ءاج هنإف «هنع هللا يضر موتكم مأ نبا ورمع نب هللادبع 9
 نم موق هذنع ناكو «ةكم ف وهو ةرجهلا لبق ملسو ةلآو هيلع هللا 0

 ‹ مهمالسإ 2 ملسو هلآو هيلع هللا لص يبنلا عمطي شيرف ءامظع 5

 مالسإل ًاببس كلذ ناك اوملسأ اذإ فارشألاو ءامظعلا نأ مولعملا نمو - 8:

 لأسي ىمعألا اذه ءاجف  ًاديدش مهيف ةي يبنلا عمط ناكو مهتحت نم ر
 امم ينملع :لوقي ناك هنأ اوركذو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا م٠

 يبنلا ناكف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا ءىرقتسيو هللا كملع 9"

 يف ًاعمطو ًءاجر ههجو يف سبعو هنع ضرعي مالسلاو ةالصلا هيلع |ي



 i نينلا نوردزي ءامظعلا ءالؤه نأ فاخ هنأكو “”ءامظعلا ءالؤه مالسإ

 .© ضرعأو ىمعألا لجرلا اذهل ههجو هجو اذإ ملسو هلآو هيلع هللا لص
 1 هيلوتو هسوبع يف مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ناكف .ءامظعلا ءالؤه نع خب

 ر. ءامظعلا ءالؤه مالسإ يف ءاجرلا : لوألا رمألا .نيرمألا نيذه ظحالي | ٠
 | هنوك يف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا اوردزي الأ :يناثلا رمألاو 8

 اذه نأ كش الو «مهدنع رقتحم وه يذلا ىمعألا لجرلا اذه ىلإ تفتلي اجب

 ننال راكع بلو ءسوددلا لعو هلع لا لصالا لوسر نم داهتجا [”
 نيب قحلا هتوعد رشتنت ت نأ الإ همي ال لَو يبنلا نأ ملعن اننأل ؛ موتكم مأ را

 مالسإلا ىلع ًالابقإ دشأ ناك نم لب ءاوس هدنع سانلا نأو «هللا دابع اه

 اذه ىكزتي نأ كبيري ءيش يأ :يأ «كيردي امو# .هيلإ بحأ وهف ٠
 © يأ «ىكزي# موتكم مأ نبا لعل يأ «هلعل# .هناميإ يوقيو لجرلا و"
 اجا وه اذه ناك اذإف ءهلاثمأب قيلت ال ىتلا قالخألاو بونذلا نم رهطتي اړ

 5 ينعي «ىركذلا هعفنتف ركذي وأ .هيلإ تفتلي نأ قحأ هنإف هنم وجرملا +
 را هع هللا يضر هنإف ةظعوملا نتف ف ىأ ركذي هلعل كيدي امو ا

 هلامب ىنغتسا ينعي «ىنغتسا نم امأ# .ركذتيو ظعتي نأ ءالؤه نم اړ
 ضرعتت يأ 4ىدصت هل تنأف# اذهف هتوقل ههاجب ىنغتساو «هترثکل ا#
 سيل ينعي (ىكزي الأ كيلع امو# .هيلع لبقتو كيلع هلابقإ بلطتو يب“
 :غالبلا الإ كيلع سيل هنأل ؛ينغتسملا اذه ئكزتي مل اذإ ءيش كيلع |
 يكزتلا ىلإ برقأ هنع هللا يضر موتكم مأ نبا نأ ىلاعتو هناحبس هللا نّيبف 9#.

 ي هيلع لوسرلا لابقإ عم اوكزتي مل اذإ ءالؤه نأو ءءامظعلا ءالؤه نم 5
 | الأ كيلع امو# .ءيش مهنم هيلع سيل هنإف مهيلع مالسلاو ةالصلا |

 كيلع سيلو هيلع همثإ نأل ىكزتي مل اذإ ءيش كيلع سيل ينعي #ىكزي

 . (۳۳۳۱) (سبع ةروس) باب «نآرقلا ريسفت باوبأ .يذمرتلا هجرخأ ۳ )١(



 0 اف شڪ وهو .ىعسي كءاج نم امأو# : ىلاعت لاق مث . عالبلا 3 1

 . «ىدصت هل تنأف .ىنغتسا نم امأ# :هلوق لباقم اذه *ىهلت هنع
 ىلإ ةصرفلا زاهتنا لجأ نم لجعتسي يأ «ىعسي كءاج نم امأو#

 ٠ | يأ *ىشخي وهو# ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا سلجم روضح

 لفاغتتو هنع ىهلتت يأ «ىهلت هنع تنأف# .هبلقب لجو زع هللا فاخي
 | لثم لعفت ال ينعي *الك# .نودتهب مهلعل موقلا ءاسؤرب لغشنا هنأل أه

 | ام لثم لعفت ال يأ رجزو عدر فرح انه الك نإ :لوقن اذهلو اذه [
 ىلع هللا اهلزنأ يتلا ةينآرقلا تايآلا يأ «اهنإ# *ةركذت اهنإ# .تلعف و
 امب ناسنإلا ركذت «ةركذت# .ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هلوسر اپ

 . بلقلا اہ ظعتيو هنم هرذحتو هرضي ام هل ركذتو «هيلع هثحتو هعفني
 نمو «ظعتاف ةظعوملا نم لزن ام ركذ ءاش نمف يأ «هركذ ءاش نمف#
 نمؤيلف ءاش نمف مكبر نم قحلا لقو# :ىلاعت هللا لوقل ظعتي مل ءاش
 نأ نيب ًاردق رايخلا ناسنإلل لعج هللاف .[۲۹ :فهكلا] #رفكيلف ءاش نمو

 ناسنإلا سيلو «رفكلا هدابعل ىضري ال هنإف ًاعرش امأ ءرفكيو نمؤي هو
 هيلع ضورفمو ناميإلاب رومأم وه لب ناميإلاو رفكلا نيب اعرش ريخ (ي
 سانلا ضعب معزي امك سيلو ريخ وه ردقلا ثيح نم نكل «ناميإلا 5
 ةيمهجلا نم ةيربحلا هعدتبا عدتبم لوق اذه لب .هلمع ىلع ربجم ريسم اا

 هب ظعتاف يحولا نم لزن ام ركذ يأ #هركذ ءاش نمف# . "”مهريغو |[
 فحص يف# .لجو زع هللا هقفو نم قفوملاو «هركذي مل ءاش نمو #'

 تايآلا هذه هتنمضت يذلا ركذلا اذه نأ يأ *ةرهطم ةعوفرم .ةمركم
 عح فحصلاو «هللا دنع ةمظعم «ةرهطم ةعوفرم .ةمركم فحص ينل |
 يديأب# .لوقلا هيف بتكي ام يهو ةفيحص عمج فئاحصلاو «فئاحص 9

 )١96(. مقر ىوتف ۲/۹۰ هللا همحر انخيش ةليضف خذ لئاسرو ىواتف عومجم يف كلذ ايصفت هت رظنا 2000 2



 وأ رْفَّسلا نم ةذوخأم ةبتك مهنأل ةرفس اومسو «ةكئالملا ةرفسلا «ةرفس |
 «ًارافسأ لمحي رامحلا لثمك# :ىلاعت هلوقك باتكلا وهو ِرْفَّسلا نم 8
 وهو ريفسلا نم «هقلخ نيبو هللا نيب ءاطسولا ةرفسلا : ليقو 7 : ةعغمجلا] ر

 ىلص يبنلا نأ هنع هللا يضر عفار يآ ثيدح هنمو «سانلا نيب ةطساولا 7

 ريفسلا تنكو» :لاق مرحي نأ لبق ةنوميم جوزت ملسو هلآو هيلع هللا را
 ةرفس اومسو ةكئالملا مه ةرفسلا نأ مهملا .ةطساولا يأ “"«امهنيب ا
 .قلخلا نيبو هللا نيب ءارفس مهنأل ةرفس اومسو «نوبتكي ةبتك مهأل 1

 لوزنلا يف قلخلا نيبو هللا نيب ةطساو مالسلاو ةالصلا هيلع ليربجف و
 هنوبتكي ًاضيأ ناسنإلا لمعي ام نوبتكي نيالا ةبتكلاو «ىحولاب ا

e 5هتباتك لبقو هتباتك نيح هب ملاع ىلاعت هللاو «لجو زع هللا ىلإ  . 

 نسحأ ىلع مهنأل مهتقلخ يف مارك . .مهقالخأ ين مارك «ةررب ماركإل أ
 نيبتاك مارك مهنأب ةكئالملا هللا فصو اذهلو «قلخ نسحأ ىلعو «ةقلخ |[:
 نع نوربكتسي ال مالسلاو ةالصلا مهيلع مهنأو «نولعفت ام نوملعي #

 هذهو .نورتفي ال راهنلاو ليللا نوحبسي .نورسحتسي الو هللا ةدابع 34

 اًيصخش امه مهمه نوكي الأ قلخلل لجو زع هللا نم بيدأت اهيف تايآآلا | ر
 ءهفرشل افيرش هللا ىلإ ةوعدلا يف اولضفي الأو اًبونعم امه مهمه نوكي لب 3
 يف ءاوس مهدنع سانلا نوكي لب «هبرقل ًابيرق الو «هتمظعل ًاميظع الو ف

 اهيفو «ديعبلاو بيرقلا ءريغصلاو ريبكلا «ينغلاو ريقفلا هللا ىلإ ةوعدلا |

 لاقف ملسو هلآو هيلع هللا لص يبنلا طا هو رهف أ 2,

 هللا بطاخي مل لمج ثالث «ىمعألا هءاج نأ .ىلوتو سبع# :اهلوأ يف
 لوسرلا ىلإ تهجو ولف باتع اهنأل ملسو هلآو هيلع هللا لص يبنلا اهيف |[ '
 مكحلا لعجف «سبعإ ةبيغلاب تءاج نكل هيف ام هيف ناكل باطخلاب اه

 .(58) )١511١( مرحملا حاكن ميرحت باب «حاكنلا باتك «ملسم هجرخأ )0
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 أ تاملكلا هذهب ملسو هلآو هيلع هللا لص يبنلا بطاخي نأ ةيهارك بئاغلل اإ
 ءةمألا هذه نم عقي نم كلذ لثمب عقي الأ لجألو «ةديدشلا ةظيلغلا

 ۾ اذهو «نيبم يبرع ناسلب هنأب زيزعلا هباتك فصو ىلاعتو هناحبس هللاو ب
 | لثم هفصوب ناسنإلا بقل زاوج ىلع ليلد ًاضيأ تايآلا يفو ءهنايب نم |

 جرعألا ءاذه نولعفي ءاملعلا ناك دقو ‹«شمعألاو جرعألاو ىمعألا ]
 ملعلا لهأ لاق ءاذكهو . . .دوعسم نبا نع شمعألا ءةريره بأ نع

 | امأو ءهب سأب الف صخشلا نييعت هب دوصقملا ناك اذإ بيعلاب بقللاو
 © ناك اذإ لوألا نأل ؛مارح هنإف صخشلا رييعت هب دوصقملا ناك اذإ
 ناك اذإ  ةيناثلاو ءهيلإ ةجاحلا وعدت - صخشلا نييبت هب دوصقملا

 دقو ةتامشلا هب دصقي امنإو نييبتلا هب دصقي ال هنإف  رييعتلا هب دوصقملا

 . «كيلتبيو هللا هحربف كيخأ يف ةتامشلا رهظت ال١ رثآلا يف ءاج
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 نم ءاملعلا نمف ًاريثك نآرقلا يف يأت (لتق# «ناسنإلا لتق#
 نوكي لتقلا نأل ؛كلهأ اهانعم نأ رهظي يذلاو «نعل اهانعم نإ :لوقي 5
 هبحاص هيلع ناك ام حيبقت يف برعلا هلمعتست بولسأ وهو كالهلا هب 5

 ونا و فدخل اا ري ل بام افلا ةف تاب يترا ترا 100



 ع

8 
 8 هبشأ امو هثبخأ ام نالف لتق «هقلخ أوسأ ام نالف لتق :ًالثم نولوقيف | ر

 4 دارلا :ءاملعلا ضعب لاق «ناسنإلا لتقل :لاعت هلوقو .كلذ ا
 ۹ ام# دعب اميف هلوقل ناسنإ لك سيلو «ةصاخ رفاكلا انه ناسنإلاب :

 : رافك مدآ ينب رثكأ نأل «سنجل ا ناسنإلاب دارملا نوكي نأ لمتحيو «هرفكأ | ١

 ؛مدآ اي» :ةمايقلا موقي لوقي هللا نأ : حيحصلا ثيدحلا يف تبث امك 4

 هي ًاثعب كتيرذ نم جرخأ : لجو زع هللا هل لوقيف «كيدعسو كيبل :لوقيف اك

 ةئم عست فلأ لك نم :لاق ؟رانلا ثعب امو «بر اي :لوقيف .رانلا ىلإ | ٠

 نمؤملا جرخيو سنجلا انه ناسنإلاب دارملا نوكيف . ””2نيعستو ةعستو ©
 ضعب لاق #هرفكأ ام# .ىرخألا صوصنلا هيلع تلد امب كلذ نم

 ىلع هلمح يذلا ام ؟هرفكأ ءىش يأ : يأ ةيماهفتسا انه «ام# نإ ءاملعلا [

 مظعأ ام ينعي بجعتلا باب نم اذه نإ :ءاملعلا ضعب لاقو ؟رفكلا »أ
 هيلإ لسرأو «ًالقع هاطعأ هللا نأل ًاميظع ناسنإلا رفك ناك امنإو !هرفك |.

 عمو «قيدصتلا ىلإ جاتحي ام لكب هدمأو بتكلا هيلع لزنأو «لسرلا م٠

 لوألا لوقلا ىلع هنأ نيلوقلا نيب قرفلاو .1 اميظع هرفك نوكيف رفك كلذ 0

 نوكت يناثلا لوقلا ىلعو ؟هرفكأ يذلا ام :يأ ةيماهفتسا «ام# نوكت |
 قحلا نايب يف هيدل رفوتم ءيش لك نأ عم رفك فيك هل ًابجع ينعي ةيبجعت 2١
 نإف ثعبلا راكنإ هنمو ءرفكلا عاونأ لك لمشي انه رفكلاو !!ىدهلاو »أ

 دعب سانلا ثعبُي نأ نكمي ال :اولاقو «ثعبلاب اوبذك رافكلا نم ًاريثك |

 هقلخ يسنو ًالثم انل برضو# : ىلاعت لاق امك ًاميمر مهماظع تناك نأ ©

 ءيش يآ نمل : لاق اذهلو . ["8 :سيل (ميمر يهو ماظعلا يبحي نم لاق 5

 ينعي (هقلخ ةفطن نم# :هلوق يف هدعب يتأي امل ريرقت ماهفتسا «هقلخ | ر
 نم قل لا ؟تقلخ ءيش يأ نم ؟ثعبلاب رفكت فيك ناسنإلا اهيأ تنأ |#

 ,( 5030 )٠ #ميظع سا «قاقرلا باتك ‹ يراخبلا هجرخأ )1( 8



 هك مخ هك نك مخ مخ مخ یھ مخ مخ مك © |

 8 رفكت فيكف ًاناسنإ ترصو تدجوف لبق نم ًاروكذم ًائيش نكت مل مدعلا ,”
 ©٠ ءاملا لصألا يف يه ةفطنلاو (هقلخ ةفطن نم :لاق اذهلو ؟ثعبلاب ٠
 بلصلا نيب نم جرخي يذلا قفادلا لجرلا ءام انه هب دارملاو «ليلقلا ر
 | ًاردقم هلعج يأ «هردقف# لمحتف ةأرملا محر يف هيقلي بئارتلاو |
 | ننام E EE ةقلع مث «ةفطن :ًاراوطأ |

 7 وهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انثدح :لاق هنع هللا يضر دوعسم ايک

 نيعبرأ همأ نطب يف هقلخ عمجي مكدحأ نإ) :لاقف قودصملا قداصلا | ٠

 9 مث كلذ لثم ةغضم نوكي مث «كلذ لثم ةقلع نوكي مث «ةفطن ًاموي ٠
: 

| 
 .هقزر بتكب :تاملك عبرأب رمؤيو حورلا هيف خفنيف كلملا هيلإ لسري (ج
 9 مكدحأ نإ هريغ هلإ ال يذلاوف ءديعس وأ يقشو «هلمعو .هلجأو 0

 © هيلع قبسيف «عارذ الإ اهنيبو هنيب نوكي ام ىتح ةنجلا لهأ لمعب لمعيل |0
 1 لمعب لمعيل مكدحأ نإو ءاهلخديف رانلا لهأ لمعب لمعيف باتكلا ا

 | لمعيف باتكلا هيلع قبسيف عارذ الإ اهنيبو هنيب نوكي ام ىتح رانلا لهأ |
 © يذلا نم همأ نطب يف ردقم ناسنإلاف . '”"اهلخديف ةنجلا لهأ لمعب |
 يل يتلا ملا نم هيد قمتي ام ةيلإ لصوت يذلا نم دك ريدقتلا اذه رفق او

TS 78 مترا داو ا ديلو يرجو  

 ي جرخيل قيرطلا هل رسي ينعي قيرطلا ىنعمب انه ليبسلا (هرسي ليبسلا لول
 م يف ىلاعت هركذ ام كلذ دعب ًاضيأ هل رسيو «ةدهاشملا ماع ىلإ همأ نطب نم |
 9 ءامهب ىذغتي همأ ييدث هل رسي ٠١[. :دلبلا] #نيدجنلا هانيدهو# :هلوق 5

 3 هلك اذه قوف هل رسيو «قزرلا ¿ a ل ١

 يل نم هيلإ لسرأ امب كلذو حالفلاو ىدهلا قيرط وهو مهأ وه امو |

 ١ )١( هتواقشو هلمعو هلجأو هقزر ةباتكو همأ نطب يف يمدآلا قلخ ةيفيك باب ءردقلا باتك «ملسم +

 [| هتداعسو )۲۹٤۳( )۱(. 93
  IEE? ae TREE 1 : : 5 2تضيع  EE EEAا +

 هک ل" ل پف لق ف چ ع رع ےس لس
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 1 ةقرافم توملا «هتامأ# اذه دعب مث «بتكلا نم هيلع لزنأو «تالاسرلا |

 .€© هيلع ًارتس ًانوفدم يأ ءربق يف هلعج يأ «هربقأف# .ندبلل حورلا
 # ًانئج تاتيملا رئاسك اوتام اذإ اوناك ول رشبلا نأل ؛ًامارتحاو ًاماركإو مك

 ر نكلو «تيملا لهألو تيملل ةميظع ةناهإ كلذ يف ناكل لابزلا يف ىمرت | م
 نبا لاق اذهلو «نفدلا اذه هدابعل عرش نأ ىلاعتو هناحبس هللا ةمعن نم 9,

 هب .هنفدب همركأ :لاق *هربقأف# :ىلاعت هلوق يف امهنع هللا ىضر سابع

 70| موي هثعب يأ «هرشنأ# لجو زع هللا ءاش اذإ يأ «هرشنأ ءاش اذإ مثل
 © ال هنأ ينعي *هرشنأ ءاش اذإ مث# :هلوقو .هلمع ىلع هيزاجيل روشنلا 9.
 | امل الك :لاق اذهلو دعب هللا رمأ ِتأي ل نكل هرشني نأ لجو زع هزجعي اه

 ٠أ ءءايشألا ضعب يف اهقرافت اهنكل (1) ىنعمب انه ال «هرمأ ام يضقي ['
 1 نأ يأ ءًاردقو ًانوك هب رمأ ام يأ «هرمأ ام ضعقي مل ىلاعت هللا نأ ىنعملاو 2

 هل در اذه ينو ءرظتنم دعوم هل لب تيملا اذه راشنال وأ رشنل متي ملرمألا ا
 ا انءابآ اندجول اًقح ثعبلا ناك ول نولوقي نيذلا ثعبلاب نيبذكملا ىلع

 مكنإ مهل لقت مل لسرلا نأل ؛بوذكم يدحت مهنم لوقلا اذهو ءنآلا مه
 اوتومت نأ دعب ًاعيمج نوثعبت مكنإ مهل اولاق مهنكلو ءنآلا نوثعبت |
 رظنيلف# هيلع هللا معنأ امب ناسنإلل ًاركذم لجو زع لاق مث .ًاعيمج ©
 96 ؟هب ءاج نمو ؟ءاج نيأ نم هماعط ىلإ رظنيلف يأ . «هماعط ىلإ ناسنإلا او“
 ١ هللا لوق ةيآلا هذه دنع ركذتي نأ ناسنإلل يغبنيو ؟هقلخ ٌّدحأ لهو |

 .نوعرازلا نحن مأ هنوعرزت متنأأ .نوثرحت ام متيأرفأ# :ىلاعتو كرابت

 «نومورح نحن لب نومرغمل انإ .نوهكفت متلظف ًاماطح هانلعجل ءاشن ول يب
 لوصحلا رسيو ىوتسا ىتح عرزلا اذه عرز يذلا نم .[517 ٠٠٠ :ةعقاولا] 0

 ءاشن ول# لاق اذهلو ءلجو زع هللا وه ؟انل ًاماعط ناك ىتح هيلع

 انأ# .هب اوعفتنت ال ىتح همطحن هجرخن نأ دعب يأ #ًاماطح هانلعجل



 دعب كاَّقش ضرألا انققش مث باحسلا نم ينعي ص ءاملا انببص |
 ضرألا يف يأ «اهيف انتبنأف# .تابنلاب ققشتت اهيلع رطملا لوزن 8.

 ةريثكلا بوبحلا نم كلذ ريغو ريعشلاو ةرذلاو زرلاو ريلاك *6ح# ا

 «ًانوتيزو# فورعملا تقلا هنإ :ليق «ابضقو# فورعم «ًابنعو# | ر
 ,ةقيدح عمج قئادح «ًابلغ قئادحو# فورعم «ًالخنو# فورعم ®
 عاونأ نم ناسنإلا هب هكفتي ام ينعي (ةهكافو# راجشألا ريثك بلغلاو م

 ًاعاتم# لبإلا هاعرت برعلا دنع فورعم تابن بألا #َيَأو# هكاوفلا |
 «مكدوأ اهب موقي ءمكل ةعتم كلذ انلعف اننأ ينعي «مكماعنألو مكل ال
 . معنلا هذهب هكفتلاب ًاضيأ اهب نوعتمتتو ا4

 ىتح ةفطن نم قلخ ذنم هلاحب ناسنإلا لجو زع هللا ركذ امل مث 1
 : هلوق يف ةرخالا هلاح ركذ .شاعو ايندلا يف ىقب 89,

i TSرک م 0  

 دبل و 0 ِهيبَأَو اوا 9 1 وخل ني لآ رطب مب 20 ١ ةخاص

 لسع ر مج كس سيت ع رك ع سا وع ع

 هكِحاَص ةرفيسم ريمي وب هوجو الار هينعي ناش
 ر ءم ور f مول راي ا رر س ر

 کلا مه کیلو ١" 90 ةرثق اهقهرت ر ا ا

 خصت يتلا ةميظعلا ةحيصلا ينعي 4ةخاصلا تءاج اذإف# 7

 ءاضيأ دادجألاو ءرشابملا بآلاو مالا «هيبأو همأو# همأل وأ هيبأل وأ | ٠

 مهو #هينبو# هتجور «هتبحاصو# مهلك ءالؤه نم رمي تادجلاو ا

 لهأ لاق .مهلك ءالؤه نم رفيو .هيلإ سانلا بحأو هيلإ سانلا برقأ ي



 ا م ی م ا س

 نأل «هريغو بدأ نم مهقح يف هب طرف امب هوبلاطي التل مهنم رفي : ملعلا | 5

 ءيشب هبلاطي دحأ هل نوكي نأ ًادبأ بحي ال مويلا كلذ يف دحاو لك

 رام ال هنتي لختشم ناسنإ لک هيي ناش مو مهتم «ىرنا لكذأل :
 موي نورشحت 2 مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاق املاذهلو «هريغ ىلإ | ٠

 0 لاجرلا» :- اهنع هللا يضر - ةشئاع تلاق (ًالرغ .ةارع «ةافح ةمايقلا :

 16 نأ نم مظعأ رم 0 : دلك يبنلا لاق ؟(ضعب ىلإ مهضعب رظني ءاسنلاو 0

 نيمسق ىلإ مويلا كلذ يف سانلا هللا مق مث « "”«ضعب ىلإ مهضعب رظني
 اهنأل حوضولا وهو رافسإلا نم ةرفسم #ةرفسم ذئموي هوجو# :لاقف 0
 «ةكحاض# حارشنالاو رورسلا نم مهيولق يف امع رفست نينمؤملا هوجو اه

 ترشب دق يأ #ةرشبتسم# مهرورس لامك نم اذهو «ةمسبتم ينعي ٠
 (مكيلع مالسإ## نولوقي ىرشبلاب ةكئالملا مهاقلتت اهنأل ريخلاب

 | ؛رابغلاك ءيش يأ «ةريغ اهيلع# ةمايقلا موي ينعي €ذئموي هوجوو# | ۾
 © ةرفكلا مه كئل وأ# ةملظ يأ 4ةرتق اهقهرت# ةحيبق ةميمذ األ 2

 لأسنو «ةيفاعلا هللا لأسن .ءروجفلاو رفكلا نيب اوعمج نيذلا #ةرحفلا هب
 داوج هنإ ةرشبتسم ةكحاض ةرفسم مههوجو نمم انلعجي نأ ىلاعت هللا

 زك

 ءانف باب «ةنجلا ةفص باتك ‹ملسمو (o۷) رشحلا باب «قاقرلا باتك «يراخبلا هج رخأ )۱( 4

 .(05) )۲۸١۹( ةمايقلا موي رشحلا نايبو ايندلا



 ےک لا ا

Re 

 4 یا لا مام ست

 22 ترس لاب ادو 0 ٌتَردَكَت دکن موجتلا ادو ا ترك شا اذ #

 2 ر ترس ٌراَسِيْلا او 2 ١ ترشح شوحولا الو () تلطعراشعلأ ادو

 | ادو ب تليق سند یا ا تی تي هدوم ادل ا تجوز سوفا اذِإَو
 لک و9 :SEO تع ءا ادو 2: ترش فضلا

 200 ل ۹ک و وچ و س وو حد

 . 011 ترضحأ ام سفن تملع ا لا تقرأ

 .اهيلع مالكلا مدقت :ةلمسبلا

 "| عمج :ريوكتلاو «ةمايقلا موي نوكي اذه 4تروك سمشلا اذإ#
 | سمشلاو «سأرلا ىلع ةمامعلا رّوكت امك هّملو ضعب ىلإ هضعب ءيشلا
 ا اهفليف لجو زع هللا اهروكي ةمايقلا موي يف ةعساو ةريبك ةميظع ةلتك

 زع رانلا يف اهيقليو « "اهرون بهذيف ضعب ىلع اهضعب يوطيو ًاعيمج
 | :ىلاعتو كرابت هللا لاق «هللا نود نم اهنودبعي نيذلل ةظاغإ لجو

 3 منهج يف نوبصحت يأ منهج بصح هللا نود نم نودبعت امو مكنإ#
 / نود نم دبع نم كلذ نم يلتتسيو:.1۹۸ :ةايبألا] «نودراو اهل متنأ#

 © ةيبآلا هذه دعب ىلاعت هللا لاق امك رانلا يف ىقلي ال هنإف هللا ءايلوأ نم هللا

 عسا آلا نزع اهلك ترا يدان دسار نإ

 ]۲ ۹۱ :ءايبنألا] #نودلاخ مهسفنأ ت تهتشا ام يف مهو اهسيسح

 .رمقلاو سمشلا ةفص باب « قلخلا ءدب باتك نوت كيا قلد



 ةمايقلا موي ا .[؟ :راطفتالا] 0 نا E .ةيناثلا |
 ةميظعلا 0 هذه و لاح اذإو» يكل ص لوزتو رثادتت ١

 ا راشعلا ١[. :ابلا ابار تناك لابجلا تديسو# |
 تا تالا ير 0

 الو لطعت ةرخآلا يف نك ابدل ي اچ فر اهلا يديم ام ينم أ

 E ار ا نم ء E : ىلاعتو كرابت هنا
 شوحولا اذإو# .["4-7 :سبع] #هينغي نأش ذئموي مهنم ءىرما لكل و

 هللا لوقل «باودلا عيمج اهب دارملاو «شحو عمج شوحولا )ترشح اه

 مكلاثمأ ممأ الإ هيحانجب ريطي رئاط الو ضرألا يف ةباد نم امو# : ىلاعت 97

 رشحت .[۳۸ :ماعنألا] #نورشحي ممبر ىلإ مث ءيش نم باتكلا يف انطرف ام ي
 ىتح ‹ ضعب نم اهضعبل صتقيو سانلا اهدهاشيو ةمايقلا موي باودلا را

 ‹ "ءانرقلا ةميهبلا نم نرق اهل سيل ىتلا ءاحلجلا ةميهبلل صتقي هنإ #

 تناكف ىلاعت هللا اهرمأ ضعبل شوحولا هذه ضعب نم صتقا اذإف ,

 اذإو# هقلخ نيب هلدع راهظإل ىلاعتو هناحبس كلذ لعفي امنإو ءًابارت | ر
 لثمت اهنإف ءاهترثكو اهتمظعل تعمجو رحب عمج راحبلا )ترج راحبلا 2

 موي ناك اذإ ةميظعلا راحبلا هذه .رثكأ وأ ًابيرقت ضرألا عابرأ ةثالث اج

 سببت ليو ةميظع ازان لع ارات دقؤت يأ رجس امف ةمايقلا |[

 نوكت ىتح رجست ةميظعلا هايملا اهراحب نأل ؛ءام اهيف قبي الو ضرألا 9:

  00 Eملظلا ميرحت باب «ةلصلاو ربلا باتك «ملسم هجرخأ )1585(.



 لها هل م" هلا هبا هلك Raat هك هك
 , ريوكتلا ةروس ريسفت
 يأ ب ب ب ب تستنتج

 نإ ناسنإلا اهب دارملاو ءسفن عمج سوفنلا #تجوز سوفنلا اذإو# ًاران

 ظ داري جوزلا نآل ؛ هفنص ىلإ فنص لك مضُي ينعي سوفنلا جّوزتف «هلك

 © يآ .[۷ :ةعقاولا] (ةثالث ًاجاوزأ متنكو# : ىلاعت هللا لاق امك فنصلا هب

 ي يأ .[58 :ص] *جاوزأ هلكش نم رخآو# :ىلاعت لاقو ةثالث ًافانصأ

 | :تافاصلا] #مهجاوزأو اوملظ نيذلا اورشحا# : ىلاعت لاقو «فانصأ

 4 لهأ ءهلثم ىلإ لكش لك مضي ةمايقلا مويف مهلاكشأو مهفانصأ يأ 5
 اهضعب مضي ةمآلا هذهو ءرشلا لهأ ىلإ رشلا لهأو ءريخلا لهآ ىلإ ريخلا

 اهماتك ىلإ ىعدت ةمأ لك# اهدحول «ةيثاج ةمأ لك ىرتو# ضعب ىلإ

 | *تجوز سوفنلا اذإو# ًاذإ . [14 ةيئاجلا] 4نولمعت متنك ام نوزجت مويلا

 ىلإ ةمأ لك «هفنص ىلإ فنص لك ضعب ىلإ اهضعب مضو تلكش ينعي

 نفدت الا ىه ةدؤوملا #4 تلتف بن يب تلئش ةدؤؤملا اذإو# اهتمأ

 مهلمحت مدعو «هللاب مهنظ ءوسو مهلهجل ةيلهاجلا يف هنأ كلذو «ةيح
 ههجو لظ ىنثآلاب مهدحأ رشُب اذإف «ىثنألا هتتأ اذإ ًاضعب مهضعب ٌريعي
 يفتخي ينعي *موقلا نم ىراوتي# اًمغو امه ءىلتمم ءميظك وهو ًادوسم
 لحنلا] €بارتلا يف هسدي مأ نوه ىلع هكسميأ هب رشب ام ءوس نم# مهنم

 متغا - تنبب  ىثنأب كل ءاج هللا نأ كرشبن مهدحأل ليق اذإ ينعي .4

 ىلع ىثنآلا هذه يقبي له ركفي راصو «مهلاو مغلا نم ًالتماو «متهاو

 ءاذكه مهضعب ناكف ؟اهنم حيرتسيو بارتلا يف اهسدي وأ ؟لذو نوه

 وأ زيمت نأ لبق امإ «ةيح يهو تنبلا نفدي نم مهنمف .اذكه مهضعبو

 © هتي باصأ اذإف هتنبل ةرفحلا رفحي ناك مهضعب نإ ىتح ءزيمت نأ دعب ال,
 ےل يف نوكي الو اهنفديل اهل رفحي وهو هتيحل نع هتضفن بارتلا نم ءيش ا
 | شوحولا نإف «لافس اهرمأ ةيلهاجلا نأ ىلع كلدي اذهو «ةمحر اهل هبلق [*
 1 لوقي «مهدالوأ ىلع نونحي ال ءالؤهو «شوحو يهو اهدالوأ ىلع ونحت 9.



 چ a تهك يك هک هك هك مخ مخ ©« ا

 *تلتق بنذ يأب# ةمايقلا موي لأست «تلئس ةدوؤملا اذإو# : لجو زع 0
 يه ...ةمولظملا يهو انا فيك :لئاق لاق اذإف ؟تبنذأ له +٣

 ؛فيلكتلا ملق اهيلع رجب ملو ا و «ةنوفدملا 1

 ةفامأ لايت األ .ءاهدأو يذلل ًاخيبوت ناس اه : ليق ؟لأست فيكف اا

 ىلع ىدتعا اصخش نأ ول كلذ ريظن ؟ْثَلَتُق وأ ِتْلِيُق بنذ يأب :لاقيف 2
 تو يأب : مولظملل لاقف ريمألا ىلإ ناطلسلا ىلإ اوتأف ايندلا 2 أ 1

 نم وکلا بنذ هل سيل هيلع ًادتعم هنأ فرعي وهو ؟لجرلا اذه كبرض | ا

 اهملاظل ًاخيبوت تلتق بنذ يأب لأست ةدؤوملاف < اظل خيبوتلا لجأ 8
 فحصلا #ترشن فحصلا اذإو# . ةيفاعلا هللا لأسن اهنفادو اهلتاقو 1

 لك نأ ناسنإلا اأ ملعاو .لامعألا اهيف بتكي ام يهو «ةفيحص عمج | ٠

 ءانمأ دي ىلع فئاحصب لجسيو بتكي هنإف لعف وأ لوق نم هلمعت لمع ©.
 موي ناك اذإف هلمعت ءيش لك لجسي «نولعفت ام نوملعي نيبتاك مارك ها
 هانمزلأ ناسنإ لكو# :هباتك يف لوقي ىلاعتو هناحبس هللا نإف ةمايقلا | ٠

 ءاقلي ًاباتك ةمايقلا موي هل جرخنوإ هقنع يف هلمع ينعي «هقنع يف هرئاط اه
 «ًابيسح كيلع مويلا كسفنب ىفك كباتك أرقا# احوتفم «ًاروشنم اهلا
 ضعب عم مكضعب مالك «بتكي ملكتن نحنو نآلا انمالك ١4[. ءارسإلا] [ ٠

 :ق] #ديتع بيقر هيدل الإ لوق نم ظفلي ام بتكي مالك لک «بتكي 9"
 ءرملا مالسإ نسح نما : مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاق اذهلو .[ 4

 لقيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم» :لاقو . ””(هينعي ال ام هكرت ©

 رثك هُملک رثك نمو «هیلع بتكيس ءيش لك نأل « ”«تمصيل وأ ًاريخ ی

 )5١148(. هراج ذؤي الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم باب «بدألا باتك .يراخبلا وتا 6 5

 )٤۷( ريخلا نع الإ تمصلا موزلو فيضلاو راجلا ماركإ ىلع ثحلا باب «ناميإلا باتك .ملسمو 8



aشل ول ىلا كلا شل  

 | ظفحاف «تالزلاو طقسلا هنم رثكي مالكلا رثكُي يذلا ينعي ء«هطقس

 كل رشنت فوسو لوقت ام لك اهيف بتكي فوس فحصلا نإف كناسل

 | ظوفحم فقس نآلا انقوف ءامسلا (تطشك ءامسلا اذإو# . ةمايقلا موي
 | يأ ٤١[. : :تايراذلا] #ديأب اهانينب ءامسلاو# :ىلاعت لاق .ديدش يوق

 . ةيوق يأ 1١[. :أبنلا] #ًادادش ًاعبس مكقوف انينبو# : ىلاعت لاقو .ةوقب

 خلس دنع دلجلا طشكي امك اهناكم نع لازت ينعي طشكت ةمايقلا موي يف

 امك هنيميب العو لج اهيوطي مث لجو زع هللا اهطشكي محللا نع ريعبلا
 6 لجسلا ىطك# ٦۷[. :رمزلا] #هنيميب تايوطم تاومسلاو# : ىلاعت لاق

 4 بتاكلا ينعي «بتكلا لجسلا يوطي امك ينعي ٠١[. 5 :ءايبنألا] * بتكلل

 .يحملا نعو قزمتلا نع اهل أظفح ةقرولا ىوط هتباتك نم غرف اذإ
 :لوقي ىلاعت هللا نأ الإ ءاضف رمألا ىقبيو ةمايقلا موي طشكت ء ءامسلاف 4

 لدب نوكي .[17 :ةقاحلا] 4ةينامث ذئموي مهقوف كبر شرع لمحيول و٠

 ءامسلا نأل ؛شرعلا وه انقوف يذلا نوكي نآلا انقوف يتلا ءامسلا ٠

 أ ضرألا ضبقي كلذكو اهزهو هنيميب اهيوطي لجو زع هللا نيميب ىوطت |
 © ترعس ميحجلا اذإو# . «ضرألا كولم نيأ .كلملا انأ» :لوقيو

 يأ رعست .اهاءرم ةملظو اهرعق دعبل كلذب تيمسو «رانلا يه ميحجلا

 : هنع هللا لاق هب دقو يذلا اهدوقو ؟هب دقوت يذلا اهدوقو امو .دقوت

 سانلا اهدوقو ًاران مكيلهأو مكسفنأ اوق اونمآ نيذلا اهبأ ايل ء.
 | دوقولا نوكي قرولاو بطحلاب دقوت ام لدب .[1 :ميرحتلا] *ةراجحلاو 4

 لاعتشالا ةديدش ةميظع ران نم ةراجح ةراجحلاو .رافكلا ينعي سانلا ١
 | نيقتملا راد ةنجلا (تفلزأ ةنجلا اذإو منهج ريعست اذه «ةرارحلا ةديدش 1٠

8 
 باتك ءملسمو )1٥1۹(« ةمايقلا موي ضرألا هللا ضبقي باب «قاقرلا باتك «يراخبلا هجرخأ 9 )١(

 . (۲۳) (۲۷۸۷) رانلاو ةنجلاو ةمايقلا ةفص باب «نيقفانملا تافص 3



 08 # تفلزأ# رشب بلق ىلع رطخ الو تعمس نذأ الو تأر نيع ال ام اهيف
 © رافكلا راد .كاذو اذه نيب قرفلا رظناو «نينمؤملل تنّيزو تبق ينعي »

 هل اذه لك *تفلزأ ةنجلا اذإو# بّرقتو نّيزت نينمؤملا رادو ءدقوت ءرّعست اجب
 اذإو .تروك سمشلا اذإ# :تايآلا هذه انأرق اذإ «ةمايقلا موي نوكي | ٠

 اذإو .تلطع راشعلا اذإو .تريس لابجلا اذإو .تردكنا موجنلا 89
 اذإو .تجوز سوفنلا اذإو .ترجس راحبلا اذإو .ترشح شوحولا اهب

 ءامشلا اذإو .ترشن فحصلا اذإو .تلتق بنذ يأب .تلئس ةدؤوملا ١
 ةلمج ةرشع اتنثا هذه (تفلزأ ةنجلا اذإو . ترعس ميحجلا اذإو . تطشك ا
 سمشلا اذإ# طرشلا نمض يف اهلك نأل .باوجلاب تأي مل نآلا ىلإ اه
 لاق ؟ءايشألا هذه تناك اذإ نوكي اذام دعب تأي مل باوجلاف #*تروك 5.

 رشو ريخ نم هتمدق ام يأ #ترضحأ ام سفن تملع# :ىلاعت هللا أ

 لآ] (ءوس نم تلمع امو ًارضحم ريخ نم تلمع ام سفن لك دجت موي# اړ
 ًاديعب ًادمأ هنيبو اهنيب نأ ول دوت# ًاضيأ ًارضحم نوكي ينعي .[۳۰ :نارمع

 ام سفن لك مويلا كلذ يف ملعتف ۳١[. :نارمع لآ] «هسفن هللا مكرذحيو 5

 نكل رشو ريخ نم لمعن ام ملعن ايندلا يف ءرش وأ ريخ نم ترضحأ | ر
 «يصاعملا نم الو تاعاطلا نم ال ريثكلا ءيشلا انيسن . ىسنن ام ناعرس 2
 موي ناك اذإف «قاب وه هللاو لب ؟هانيسن امك ىدس بهذي نل اذه نكلو 5

 لاق اذهلو «هتلمع كنأب كسفن ىلع كرارقإب تنأ هترضحأ ةمايقلا |.
 نأ ناسنإلا ىلع بجي لب يغبنيف #ترضحأ ام سفن تملع# :ىلاعت 8 0

 نأو ءظعاوملا نم اهيف امب ظعتي نأو ةميظعلا تايآلا هذه يف لمأتي م
 هنإف هلولدم انملعو هب هللا ريخأ ام نآل ؛نيع ير اهاري هنأك اهب نمؤي | ّْ

 ال هللا ربخ نأل ؛اتناذأب هاتعمس وأ اننيعأب هاندهاش امم اندنع ًائيقي دشأ 1
 رال مهولا هيف عقي ام ًاريثك هعمسن وأ هارن ام نكل ‹قدص «بذكي الا
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 ريوكتلا ةروس ريسفت

 ر عمست دقو . عقاولا فالخ وهو كروصت يف هنّيعت اهي للا ءيشلا |

 9 الع دري مهولاف «عقاولا فالخ وهو كنهذ يف ًانيعم ًائيش هنظتف توصلا
 ړ دري نأ ًادبأ نكمي ال هلولدم ملع اذإ لجو زع هللا ربخ نکل «ساوحلا
 "يل ين هللا ركذ يتلا رومألا هذهف «قدص ربخ هنأل ؛مهولا نم ءيش هيلع

 ا*أ مث «نيع يأر اهارت كنأك اهب نمؤت نأ بجي ةيقيقح رومأ تايآلا هذه
 | # ظاعتالا نم هيلع لدت ام ىضتقمب لمعت نأ بجي اهب ناميإلا دعب

 . | لهأ نم نوكت ىتح تايهنملا كرتو «بجاولاب مايقلاو ءراجزنالاو
 تردا ىح هنولتي نيذلا نآرقلا

 ّ 0 مسعسع اإ لاو )سک

 و 9ک كلا م 9 در لوقل منل ا ستت
 7 1 نو( نيب لَ دكر ورکی جاس اند 39 نب

 0 ES E 9 رھ
OE۳ ترا ءا نأ لإ َنوُماَمَت اق امو ۵ َميِقَمَسَي نأ کنم اس نمل ا  

 . 3(4 َتيِيِلْعْل

 ١ رول (3 سَ ميقا ¥

 ر ضعب نظي دق «مسقأ الف : ىلاعت هلوق «سنخلاب مسقأ الفإ
 | اهب ىتؤيو مسقلل ةتبثم يه لب «كلذك سيلو ةيفان (ال» نأ سانلا
 | عمج سنخلاو چ سنخلاب مسقأ# ىنعملاف .ديكأتلل بيكرتلا اذه لثمب

 قفألا ىلعأ يف اهارت امنيبف عجرت يأ «سنخت يتلا موجنلا يهو «ةسناخ

 * نوكيف اهدعُبو اهعافترال ملعأ هللاو كلذو «قفألا رخآ ىلإ ةعجار اهب اذإ
 «نيعلا ةيؤر بسحب يرجلا يف اهنم عرسأ موجنلا نم اهتحت ام



 و 2 a E مج مج مح مج مج مج مج و

 ١ فيفختلل ءايلا تفذح نكل ءايلاب (يراوجلا) اهلصأ «راوجلا# |.

 ٩ هذهب هللا مسقأف .اهبيغم يف لخدت يأ سنكت يتلا يه *سنكلا#و ©:
 © حبصلاو .سعسع اذإ ليللاو# :لاقف راهنلاو ليللاب مسقأ مث موجنلا 5
 «ربدأ هانعم :ليقو «لبقأ ينعي €سعسع# :هلوق ىنعم *سفنت اذإ | ٠

 نكل .اذهو اذهل حلصت ةيبرعلا ةغللا يف #ةسعسع# ةملكلا نأ كلذو ©

 وهو .مسقلا نم هدعب ام قباطيل وأ قفاويل «لبقأ» اهانعم نأ رهظي يذلا ا
 هلابقإ لاح ليللاب مسقأ هللا نوكيف «سفنت اذإ حبصلاو» :هلوق ٠

 اهمظعل تاقولخملا هذهب ىلاعت هللا مسقأ امنإو .هلابقإ لاح راهنلابو ©:
 «ليللا ناك اذإ راهنلاب يتأي نأ عيطتسي نمف .ىربكلا هتايآ نم اهنوكو |

 لق# :لجو زع هللا لاق ءراهنلا ناك اذإ ليللاب يتأي نأ عيطتسي نمو ٠
Jهللا ريغ هلإ نم ةمايقلا موي لإ ديوس اللا مكيلع هللا لعج نإ متيأرأ  
 راهنلا مكيلع هللا لعج نإ متيأرأ لق .نوعمست الفأ ءايضب 0 0

 الفأ هيف نونكست ليلب مكيتأي هللا ريغ هلإ نّم ةمايقلا موي ىلإ ًادمرس ٠
 راهنلاو ليللا مكل لعج هتمحر نمو# ۷١[. :صصقلا] .#نورصبت 2

 هذهف .[۷۳ :صصقلا] #نوركشت مكلعلو هلضف نم اوغتبتلو هيف اونكستل ا

 هنإإ :هلوق وهو هيلع مسقملا مظعل اهب هللا مسقي ةميظعلا تاقولخملا
 وه «ميرك لوسر لوقلإ نآرقلا يآ (هنإ «ميرك لوسر لوقل ا
 يذلا يحولاب لسرلا ىلإ هللا لوسر هنإف «مالسلاو ةالصلا هيلع ليربج | ۾
 ةيآ يف ىلاعت لاق امك هرظنم نسحل مركلاب هللا هفصوو .مهيلع هلزني 8
 :ةرملا :ءاملعلا لاق #ةرم وذ# .[1 :مجنلا] *ىوتساف ةرم وذ# :ىرخأ م

 مالسلاو ةالصلا هيلع ليربج ناكف «ةليمجلا ةئيهلاو نسحلا قلخلا /

 «نيكم شرعا يذ ٠ دنع ۶ ةوف يذل 3 لا اديب انوضوم © 1
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 | دنع يآ * شرعلا يذ دنع :هلوقو «مالسلاو ةالصلا هيلع هتمظع |

 قوفو ءءيش لك قوف شرعلاو ءالعو لج هللا وهو شرعلا بحاص

 | وذ تاجردلا عيفر# :ىلاعت هللا لاق .لجو زع نيملاعلا بر شرعلا |4

 ® وذف 6 :رفاغ] (©هدابع نم ءاشي نم ىلع هرمأ نم حورلا يقلي شرعلا

 36 هللا دنع ليربج نأ يأ «ةناكم وذ يأ 4نيكم# : هلوقو . هللا وه شرعلا

 8 ىلع هللا اهلزنأ يتلا معنلا رکاب هللا هصخ اذهلو «فرشو ةناكم وذ

 © معن :نامسق انآ اندجول اهيلإ انرظن ول معنلا نإف يحولا وهو «هدابع |
 .«برشلاو لكألا ندبلا ةعتم يهو «ناسنإلاو مئاهبلا اهيف يوتسي

 ٠ | ناسنإلاف «ناويحلاو ناسنإلا اهيف يوتسي معنلا هذه ءنكسلاو حاكتلاو |.
 مئاهبلاو ءنكسي امبو «حكني امبو «برشی امبو «لكأي امب عتمتي

 هنل هللا اهلزنأ يتلا عئارشلا يهو ءناسنإلا اهب صتخي ىرخأ معو .كلذك
 |٠ وأ قلخلا ةايح ميقتست نأ نكمي ال هنأل «قلخلا ةايح ميقتستل لسرلا ىلع

 وهو ىثنأ وأ ركذ نم ًاح اص لمع نم# عئارشلاب الإ قلخلا ةايح بيطت
 «نولمعي اوناك ام نسحأب مهرجأ مهنيزجنلو ةبيط ةايح هنييحنلف نمؤم

 ص يف ةبيطلا ةايحلا هل يذلا وه تاحلاصلاب لماعلا نمؤملا .[۹۷ :لحنلا] 9

 كولملا ءانبأو كولملا تشتف ول هللاو .ةرخآلا يف ليزجلا باوثلاو ايندلا
 ءانبأو ءاينغألاو .ءارمألا ءانبأو ءارمألاو .ءارزولا ءانبأو ءارزولاو

 يناثلا تدجول ًاح اص لمعو نمآ نم تشتفو مهتشتف ول «ءاينغألا
 هديب يذلا لجو زع هللا نأل ٌاردص حرشأو الاب معنأو ( ةشيع بيطأ :

 وأ ركذ نم ًاحلاص لمع نم# :لاق . لفكت ضرألاو تاومسلا ديلاقم

 تاحلاصلل لماعلا نمؤملا دجت (ةبيط ةايح هنييحنلف نمؤم وهو ىثنأ !

 ١ . (77170) (۳۲۳۲) مهيلع هللا تاولص ةكئالملا ركذ باب .قلخلا ءدب باتك «يراخبلا هج رخأ 20(
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 0 اا نإ ندو هللا ا 6 ردا حرم باقا ررر |
 ا هللا ىلإ رذتعاو كلذ ىلع ربص هدض هباصأ نإو «كلذ ىلع هللا ركش ريح ي

 ي يبنلا لاق «لجو زع هللا ىلإ عجرف هبونذب هباصأ امنإ هنأ ملعو «عنص ام يك
 | كلذ سيلو ءريخ هلك هرمأ نإ نمؤملل ًابجع» :مالسلاو ةالصلا هيلع

 K هتباصأ ن نإو هل ًاريخ ناكف ‹ رکش ءارس هتباصأ نإ .نمؤملل الإ دحأل 4

 4 نذإ «مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا قدصو < “)ےل ًاريخ ناكف ريص ارش

E1 ةايح ماوق هب يذلا نيدلا ةمعن يه قلخلا ىلع هللا اهلزنأ ةمعن ربكأ  

 © ليلدلاو ءةرخالا ةايح يه ةيقيقحلا ةايحلاو ءةرخالاو ايندلا يف ناسنإلا #

 اهل ۲٤[. :رجفلا] €يتايحل تمدق ىنتيل اي لوقي# :رجفلا ةروس يف ىلاعت هلوق اب
 45 ةرخالل لمعي يذلاو هة تإ ةايح ةقيقح ةايحلا .ءىشب تسيل ايندلاف ٣

 ل بك يذلا وه تاحلاصلل لماعلا نمؤلاف ءايندلا يف ةبط ةايح ايم أ
 اا ريغ ىلا یھ وااو ر و ا اا
 | ةمايقلا موي مهيلهأو مهسفنأ اورسخ نيذلا نيرساخلا نإ لق ةرخآلاو 9
 "© كانه يأ مث عاطم# ٠١[. :رمزلا] «نيبملا نا رسخ لا وه كلذ الأ ر

 هيأ لاق ؟هعيطي يذلا نمف عاطملا وه ليربج .هب فلك ام ىلع 4نيمأ# اج
 «عيطتف ةكئالملا رمأيف هللا نم رمألاب لزني هنأل ةكئالملا هعيطت :ءاملعلا *.
 أي مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا مث .ةكتالملا ىلع ةعاط هلو ةرمإ هلف عكا

 ي نيفلكملا ىلع ةعاطو ةرمإ مهل يحولاب مهيلع ليربج لزني نيذلا |
 ىلع امنأ اوملعاف متيلوت نإف اورذحاو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأو# #

 ١ .[97 :ةدئاملا] . *نيبملا غالبلا انلوسر 5

 | شرعلا يذ دنع ةوق يذ .ميرك لوسر لوقل هنإإ تايآلا هذه يف 200
 ميركلا لوسرلا اذه لوق نآرقلا اذه نأ ىلع لجو زع هللا مسقأ *نيكم ©.



 : ىلاعت هلوق يف يرشب ميرك لوسر لوق نآرقلا اذه نأ مسقأو ىلاعتو .٠ 0
 امو .ميرك لوسر لوقل هنإ .نورصبت ال امو نورصبت امب مسقأ الف# یا
 لوسر ريوكتلا ةروس يف انه لوسرلاف 4-4١[. :ةقاحلا] #رعاش لوقب وه | .
 لوسرلاو «مالسلاو ةالصلا هيلع ليريج وهو ةكئالملا نم أ يكلم را

 اذه ىلع ليلدلاو «مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم وهو قرش لوت ا ر

 شرعلا يذ دنع ةوق يذ ميرك لوسر لوقل هنإ# :لاق انه .حضاو | '
 دورصبت امب مسقأ الف :لاق كانه .ضرألا ف وهف مالسلاو ةالصلا ا هيلع دمحم امأ هللا دنع يذلا وه هنأل «ليربجل فصولا اذهو (نيكم ال

 لوقل ادر #رعاش لوقب وه امو ميرك لوسر لوقل هنإ نورصبت ال امو |

 .سعسع اذإ ليللاو .سنكلا راوجلا .سنخلاب مسقأ الف ًامسق ا 0 0 «نهاك لوقب الو رعاش ا نإ اولاق نيذلا رافكلا 3
 امب مسقأ الف وأ #ةوق يذ ميرك لوسر لوقل هنإ سفنت اذإ حبصلاو ٠[

 سيل «مظعأ يناثلا ,4ميرك لوسر لوقل هنإ نورصبت ال امو نورصبت و"
 أمإ ءايشالا لك «نورصبت ال امو نورصبت امب# هنم معآ ءيش هيف اپ
 تايالاب مسقأ انهو .ءىش لكب هللا مسقأ نذإ .اهرصبن ال وأ اهرصبن +

 .سعسع اذإ ليللاو .سنكلا راوجلا سنخلاب مسقأ الف# ةيولعلا يا

 مسقأ يذلا لوسرلا بسانت ةيقفأ ةيولع تايآ هذه #سفنت اذإ حبصلاو 0

 . هللا دنع ليربج نأل ؛ ليربج وهو هلوق هنأ ىلع

 لوسرلا لوق هنأب نآرقلا هللا فصي فيك :لئاق لاق اذإف 5

 ؟يكلملا لوسرلاو «يرشبلا

 لوسرلاو «يرشبلا لوسرلا ىلإ هغلب يكلملا لوسرلا معن :لوقنف 7
 ةباينلاب ليربج لوق «ةباينلاب اذه لوق راصف «ةمآلا ىلإ هغلب يرشبلا يف

 چ ر ر اى ر ی يل تح 4 :



eهك هك مك مخ مخ مح مخ مخ مخ مخ مخ  

 ا همم
 | هللا لوق نآرقلاف «لجو زع هللا وه لوألا لئاقلاو «ةباينلاب دمحم لوقو .٠
 هنأ رابتعاب دمحم لوقو «دمحمل هغلب هنأ رابتعاب ليربج لوقو «ةقيقح 2
 . ةمألا ىلإ هغلب ,

 هنأ لمأتو ةي هللا لوسر دمحم يأ *نونجمب مكبحاص امو#

 متنأو هنوفرعت يذلا مكبحاص ام :لاق هنأك 4 مكبحاص امو# :لاق م

 نوفرعيو «هنوفرعي ةوبنلا لبق ةكم يف ةنس نيعبرأ مهيف يقب ءًامئاد هايإو
 مكبحاص امو# نيمألا مسا هيلع نوقلطي اوناك ىتح «هتنامأو هقدص 2

Ey,دا نه حاسما  

 يأ «هآر دقلو# .ًايأر مهّدسأو كش الب ًالقع سانلا لمكأ «مالسلاو اه

 هيلع لوسرلا نإف «يلاعلا رهاظلا نيبلا يأ © نيبملا قفألاب# ليربج ىأر 1

 يف ةرم :نيترم اهيلع قلخ يتلا هتروص ىلع ليربج ىأر مالسلاو ةالصلا 5

 ةالصلا هيلع هب جرع امل ةعباسلا ءامسلا يف ةرمو « "ءارح راغ 5

 هآر## لوقي هنأل ءءارح راغ يف يتلا يه ةيؤرلا هذهو . ”مالسلاو ”

 ىلع» يب دمحم ام ينعي وه امو# ضرألا ين دمحم نذإ (قفألاب جب
 يأ داضلاب € نينضب# هللا دنع نم هءاج يذلا يحولا ىلع ينعي 4 بيغلا 5

 هب لخاب الو يحولا ين مهتمب سيل مالسلاو ةالصلا هيلع وهف «ليخبب 9
 وهو «ةبسانم لك يف سانلا ملعي «هيلإ يحوأ ام ًالذب سانلا دشأ وه لب ي

 ةءارق ينو «مالسلاو ةالصلا هيلع هقدص لامكل ةمهتلا نع سانلا دعبأ |

 امو# .ةمهتلا وهو نظلا نم «مهتمب :يأ «ةلاشملا ءاظلاب 4نينظب# 8

 ةنهكلا مهو «نيطايشلا نم دحأ لوقب سيل يأ *ميجر ناطيش لوقب وه

1 
/ 
0 
0 

١ 
 ا

8 
4 
0 

+ 

 .(5) لَك هللا لوسر ىلإ يحولا ءدب ناك فيك باب «يحولا ءدب باتك «يراخبلا هجرخأ )١( ىه

 .(187) (170) لو هللا لوسر ىلإ يحولا ءدب باب «ناميإلا باتك «ملسمو
 اتك «ملسمو )۳٤۹(« ءارسإلا يف ةالصلا تضرف فيك باب «ةالصلا باتك «يراخبلا هجرخأ (۲) 4

 . )١575( )۲١۹( دیم هللا لوسرب ءارسإلا باب «ناميإلا



 © 4«نإ# «نيملاعلل ركذ الإ وه نإ .نوبهذت نيأف# .نيقداص مهنونظيف ]ل
 هب ىنعمب يهف (نإ) دعب (الإ) تءاج اذإ هنأ» :ةدعاق هذهو (ام) ىنعمب انه «

 1 قأتو «ةيط رش ياتو «ةيفان يتأت «نإ» نأل ةيفان نوكت اهنأ يأ «(ام) |

 نإ) تءاج اذإف قايسلا وه يناعملا هذه نيبي يذلاو «ةليقثلا نم ةففخم
 | دك دمحم هب ءاج يذلا نآرقلا يأ وه ام يأ «ةيفان يهف (الإ اهدعبو

 | ريكذتلا لمشي ركذ .«نيملاعلل ركذ الإ# هبلق ىلع ليربج هب لزنو
 | هب نوركذتي مهنأ يأ ءمهل ركذتو «نيملاعلل ريكذت وهف ءركذتلاو
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهيلإ ثعب نم (نيملاعلاب دارملاو) هب نوظعتيو
 .| «نيملاعلل ةمحر الإ كانلسرأ امو# :ىلاعت هللا لاق امك ملسو هلآو

 18 نوكيل هدبع ىلع ناقرفلا لّرن يذلا كرابت# :ىلاعت لاقو ٠١١[. :ءايبنألا]
 | دمحم مهيلإ لسرأ نم انه نيملاعلاب دارملاف ١[. :ناقرفلا] «ًاريذن نيملاعلل
 © هذه «ءاش نل «ميقتسي نأ مكنم ءاش نل ملسو هلآو هيلع هللا لص
 د ركذ الإ» ىا (الإ) ىهو لماعلا ةداعإب اهنكل اهلبق امم لدب ةلمجلا

 | ال هنإف ةماقتسالا ءاشي ال نم امأو «ميقتسي نأ مكنم ءاش نمل نيماعلل
 | نمل ىركذل كلذ يف نإ# :ىلاعت لاق امك هب عفتني الو نآرقلا اذهم ركذتي

 ال يذلا ناسنإلاف .[۳۷ :ق] #ديهش وهو عمسلا ىقلأ وأ بلق هل ناك

 له :لئاق لاق اذإ نكلو «نآرقلا اذهب عفتني نأ نكمي ال ةماقتسالا ديري

 ظ ظ ؟هرايتخاب ناسنإلا ةئيشم

 اي لحج لجو زع هللاف .هراتيخاب ناسنإلا ةئيشم معن :لوقن ظ
 | نكي مل ول هنأل ؛لعفي مل ءاش نإو لعف ءاش نإ «ةدارإو ًارايتخا ناسنإلل |

 © لاسرإب لسرلا هيلإ تلسرأ نيذلا قلخلا ىلع ةجحلا مقت مل كلذك

 هل لاسرإل ناك ام كلذ الولو ءانتدارإو انرايتخاب وه هلعفن امف «لسرلا

 وے ےل ےل ےک



 الو انكر شأ ام هللا ءاش ول اوكرشأ نيذلا لوقيس# :هلوق يف ةجحلا هذه 8#

 | «رايتخالا ىلع ردقن ال نحن لوقن نأ عيطتسن انن ذإ انيلع ةجح لسرلا 3
 ,# نأ دارأ اذإ هنأ فرعي ناسنإ لكو «هرايتخاب لعاف كش ال ناسنإلاف ©,

 # وهف ةنيدملا ىلإ بهذي نأ دارأ اذإو «هرايتخاب وهف ةكم ىلإ بهذي

 نأ دارأ اذإو هرايتخاب وهف سدقملا تيب ىلإ بهذي نأ دارأ اذإو «هرايتخاب |.
 | ال هرايتخاب وهف هدارأ ءيش يأ ىلإ وأ «هرايتخاب وهف ضايرلا ىلإ بهذي ل

ENلك هرعت ادعأ نا  ES 
 هللا يصعي نأ دارأ نمو هرايتخاب وهف هللا ةعاطب موقي نأ دارأ نم ًاضيأ 5

 ًائيش ءاش ام هنأ نيقيلا ملع ملعن نكلو ةئيشم ناسنإللف «هرايتخاب وهف 9.
 هللا ءاشي نأ الإ نوؤاشت امو# :لاق اذهلو «لبق نم هللا هءاش دقو الإ اه
 نأ انملع ءىشلا انئش اذإف ءهءاش دق هللا نوكي نأ دعب الإ ايش ءاشن ام [50
 ءاش ولو# :ىلاعت لاق امك .هانئش ام هءاش هللا نأ الولو ءهءاش دق هللا هل
 اوفلتخا نكلو تانيبلا مبتءاج ام دعب نم مهدعب نم نيذلا لتتقا ام هللا |

 .[؟6» :ةرقبلا] #اولتتقا 8 هللا ءاش ولو رفك نم مهنمو نمآ نم مهنمف ٣٣
 هذه نأ ملعن نكلو ءانرايتخاو انتئيشمب هلمعن ءيثلا انلمع اذإ نحنف ع"
 .انلعف ام هللا ءاش ولو «لجو زع هللا ةئيشم دعب تناك رايتخالاو ةئيشملا |و
 نأ دعب الإ اهانئش ام اننأل ةيصعملا يف ةجح انل نذإ : لئاق لاق نإف 4
 . هللا اهءاش اي

 نأ دعب الإ اهءاش هللا نأ ملعن ل اننأل انل ةجح ال هنأ :باوجلاف ٠ أ
 ءاش هللا نإ لوقن نأ نكمي ال اذهلو ءانرايتخاب اهايإ انلعفو ءاهانلعف #,

 ءانتئيشمو انتدارإب عقو ؟عقو ءيش يأبف عقو اذإف «عقي نأ دعب الإ اذك يك
 هللا لطبأ دقو لجو زع هللا ىلع ةجح ىصاعلل نوكي نأ هجتي ال اذهل | ر

 رس ر تولا



 1 ريوكتلا ةروس ريسفت |
 اه هللا سأب اوقاذ ام مهل ةجح ال هنأ الولف .[148 :ماعنألا] .«انسأب لإ

 5 انلكو هللا سأب اوقاذ اذهلف مهل ةجح ال هنكلو هللا سأب نم اوملَسل 9

 ۾ لك نم ًادغر هقزر هيتأي ءآنئمطم ًانمآ ادلب نأ هل ركذ ول ناسنإلا نأ ملعن و“

 انآ نأو «ىرخألا دالبلا يف دجوي ال ام بساكملاو رجاتملا نم هيف «ناكم ['

 © يف برطضم ءداصتقالا يف برطضم «رقتسم ريغ فئاخ ٌدلب رخآ ادلب 8
 ا الو لوألا ىلإ بهذيس ديكأتلاب ؟بهذي امهبأ ىلإف «نمألاو فوخلا ا
 8 ىلإ بهذ هنأ ىري «لوألا ىلإ بهذي نأ هريجأ اذا نأ یری الو «كش 5

 © نيك هللا لا نطو قا قيرط نآلا اده دا ضخست لوألا

 N مقسما يولع لعو ج .قيرط وده ال

 | حضاولا سايقلاب ؟كلسن امهيأف .باذعلا نم رانلا يف امو «ميعنلا

 .@ لبق يذلا لاثملا يف اننأ امك «كش ال ةنجلا قيرط كلسنس اننأ جلا »'

 هنأ اننأ ول .ناكم لك نم ًادغر هقزر هيتأي يذلا نمآلا دلبلا قيرط كلسن ا(

 ٠ | ىدانيو «موللاو خيبوتلاو بتعلا انيلع نوكيس هنإف رانلا قيرط انكلس |
 © فوخملا دلبلا قيرط لوألا لاثملا يف انكلس ول امك «هفسلاب انيلع |

 و يفف آذإ ءانخبويو انمولي دحأ لك نإف «رارقتسا هيف سيل يذلا عزعزتما
 ٠ | هتئيشمب ءيشلا لعفي ناسنإلا نوكل ريرقت #ميقتسي نأ ءاش نمل# :هلوق
 "4# هءاش دق هللا نأ ملعن ءيشلا ءاشيو ءيشلا لعفي نأ دعب نكلو «هرايتخاو

 هل هجتي ءيش ىلع ناسنإلا مزعي ام ًاريثكو «هلعف ام هللا ءاش ولو لبق نم

 > دجي وأ ءهنع ًافرصنم هسفن دجي ام ةظحل ينو ءيشلا اذه ىلع ةميزعلا دعب

 ھن ذأ ااا رک «هأشي مل هللا نأل ؛هنع افورصم هسفن
 4 « ببس ريغب وأ ببسي فرصنن انب اذإو «ةرضاع ىلإ عمتسنل دجسملا

 ف نودب عجرن ًانايحأو ‹ عجرنف دغش ا ا كوع تمن انااا

 اذهل انعجرف كلذ نع انتم ىلاعت هللا فرص دقو الإ يردن ال ببس



Ee 5535 كانغ نأ رعد ام وعش ١ هتميزع ا نم  
 ي فرص) هللا ةدارإ ضحمب لب ىلوألا ةميزعلا نع لدعي نأ بجوأ 1
 ®٠ آفرصنم هسفن دجي هب اذإو امامت هيلإ هجتيو ءيشلاب ناسنإلا مهب (ممهلا ۴
 . .رايتخا درم فراصلا ناك وأ اًيسح ًاعنام فراصلا ناك ءاوس هنع نيك

 نأ لصاحلاف . لجو زع هللا نم اذه لك «فرصني نأ ناسنإلا راتخخا [
 الو .لادتعالا يه ةماقتسالاو «ميقتسي نأ مكنم ءاش نمل# :لوقي هللا را

 تناك ةقباسلا عئارشلا يف «هتعيرش يف لجو زع هللا لدع نم موقأ لدع يف
 لوسرلا ةثعب دعبو «ًالاحو ًاناكمو ًانامز ممألا لاح بسانت عئارشلا |
 للك يبنلا ثعُب يتلا ةمألا بسانت هتعيرش تناك «مالسلاو ةالصلا هيلع 2

 ةفورعملا تارابعلا نم ناك اذهلو .ايندلا ةياهن ىلإ هتثعب لوأ نم اهيلإ اج
 سانلا كسمت ول .«لاحو ناكمو نامز لكل حلاص يمالسإلا نيدلا نأ» 0
 زجع نإف ءامئاق ًالوأ يلصي ناسنإلا اثم رظنا .قلخلا هللا حلصأل هب 9
 لاح بسحب روطتت ةعيرشلا نذإ «بنج ىلعف زجع نإف ٌادعاقف اه

 نأ ثدحملا ىلع بجي .ناكمو نامز لكل حلاص نيدلا نأل ؛صخشلا ٠٠
 «مميتلا ىلإ لدع .مدع وأ زجعل ءاملا لامعتسا رذعت نإف «ءاملاب رهطتي »أ
 يلصي هنإف بارتلا لامعتسا نع ًازجاع ناك وأ «بارت الو دجوي مل ناف اپ

 زع هللا ةعيرش نأل اذه لك «مميت ةراهطب الو ءام ةراهطب ال «ءيش الب ٠

 سيل «ملظ اهيف سيل ءروج اهيف سيل «لدعلا ىلع ةينبم اهلك لجو ف
 دضو «ميقتسي نأ :لاق اذهلو «ةقشم اهيف سيل «جرح اهيف

 vv /Y ج- هللا همحر  انخيش ةليضف لئاسرو ىواتف عومجم باتك نم ردقلاو ءاضقلا ىواتف رظنا 2600 >



 4® ريو علا دروس يفت اا

 + نإ تارختاو هولعلا وب طارفألا فقالا فاردبإ ةنافاريشتا ةماقنتنالا ١
 م ةا لجو رع هللا نيد 5 نسال ناك اذهلو .ريصقتلاو طيرفتلا بناج 2

 4# رخآ فرطو «تنعتم عطنتم غلابم ٍلاغ فرط «طسوو نافرط :لاكشأ و

 | ميقتسم «طيرفتلاو طارفإلا نيب طسو :ثلاثلا .لمهم رصقم طّرفم |
 © يناحلا يناثلاو ءلالا لوألا امأ .دّمحُم يذلا وه اذه هللا نيد ىلع ©:

 2 ءريصقتلا نم وأ ءولغلا نم هدنع ام بسحب كلاه . .كلاه امهالكف
 8 تنعتلاو طارفإلاو ولغلا نع مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ین لق ر

 @ كله .نوعطنتملا كله ‹نوعطنتملا كله» : لاق هنإ ىتح عطنتلاو !

 4 نيد نع جورخ هيفو نيشلا ىلع قاقشإ هيف عا نأل )0 ا :

 © نيب طسو هللا نيدف ٠٤١[. :ءاسنلا] ا ةالصلا ىلإ اوماق اذإو## 9

 + ال «ميقتسي نأ مكنم ءاش نمل :انه لاق اذهلو «هنع يناجلاو هيف يلاغلا |

 | لجو زع هللا نيد ىلع ةماقتسا ريس هريس نوكي «ًالامش الو ًانيمي ليمي
 نوكت ةدابعلا ىهو لجو زع قلاخلا ةلماعم 2 نوكت امك ةماقتسالاو

 ةدشلا يفرط نيب «نيفرط نيب سانلا عم نكف «قولخملا ةلماعم يف ًاضيأ

 ءاهقفلا لاق اذهلو ءهجو نم نيلو .هجو نم ًامزاح نك «ةبترلا 5

 اًت وق ‹فعض رغ نم ا نوكي نأ يغبنيا) : يضاقلا فاح هللا مهمحر - 1

 ىلإ هتوق الو .فعضلا ىلإ هب حطشي هنيل نوكي الف .«فنع ريغ نم ٣-۴
 ىتح فنع ريغ نم اًيوق «فعض ريغ نم ًانيل ‹كلذ نيب نوكي «فنعلا 4

 سوبعلاب ًامئاد سانلا لماعي ًالثم سانلا ضعبف ءرومألا ميقتست
 ءأطخ اذهو «هتحت سانلا نأو سانلا قوف هنأب هسفن راعشإو ةدشلاو

 1Y) (V). ) نوعطنتملا كله باب «ملعلا باتك «ملسم هجرخأ )1( 5
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 أ ةالابملا مدعو نواهتلا دح ىلإ عضاوتيو هسفن ردق طحي نم سانلا نمو
 #2 نأ بجاولاف ءأطخ ًاضيأ اذهو «هل ةمرح الو سانلا نيب ىقبي ثيحب

 ي هلآو هيلع هللا لص يبنلا يده وه امك اذه نيبو اذه نيب ناسنإلا نوكي
 لأ يف نيليو «ةدشلا عضوم يف دتشي مالسلاو ةالصلا هيلع هنإف «ملسو
 .® فطعلاو نيللاو «مزعلاو مزحلا نيب انه ناسنإلا عمجيف .نيللا عضوم

 ل ًائيش اؤاشت نأ نكمي ال ىنعي هللا ءاشي نأ الإ نوؤاشت امو# ةمحرلاو

 4 هللا ةئيشم دعب الإ تناك ام ناسنإلا ةئيشمف «لبق نم هللا هءاش دقو الإ
 ©٠ ولو ناك ام ءيشلا نوكي ال نأ هللا ءاش ولو ءأشي مل هللا ءاش ول «لج زع

 + هللا ضيقي لب «نوکی نل هنإف أشي مل ىلاعت هللاو تئش ول ىتح .هتئش

 71 ىلع بجي ةلأسم هذهو .عقي ال ىتح هنيبو كنيب لوحت ًانابسأ :ىلاغت

 © ءهاركإ الب ةمات ةئيشم هتئيشمب هلعف نأ ملعي نأ ءاهل هبتني نأ ناسنإلا

 جل نأ دعب الإ ءيشلا ءاش ام هنأ ملعي .هللا ةئيشمب ةنرتقم ةئيشملا هذه نكل
 “٠أ ناسنإلا هءاش وأ «ناسنإلا هأشي مل نوكي الأ ءاش ول هللا نأو هللا ءاش

 © : لاق «نيملاعلا بر# «عناومو بابسأب هنيبو هنيب هللا لوحي نكلو

 و ةماع ىلاعت هللا ةيبوبر نأو «هللا ةيبوبر مومع ىلإ ةراشإ (نيملاعلا برؤ#
 | الإوه نإ# هلوق يف نيملاعلاك تسيل انه نيملاعلا نأ ملعن نأ بجي نكلو

 84 مهيلإ لسرأ نم (نيلاعلل ركذ# ىلوألا نيلاعلاف «نيملاعلل ركذ
 يأ ءهللا ىوس نم لك نيملاعلاب دارملاف *نيملاعلا بر# انه امأ «لوسرلا

SSبر ليق اذإف «بوبرمو بر الإ مث ام هنأل  *! 

 ۾ مامإلا لاق امك هللا ىوس نم لک نیم اعلاب دارملا نوكي نأ نّيعت نیم اعلا

 | هللا ىوس ام لكو» :- هللا ةمحر  باهولادبع نب دمحم مالسإلا خيش

 . “اعلا كلذ نم دحاو انأو «ملاع وهف
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 8 ةظعومو ةركذت اهيف «ةميظع ةروس ةروسلا هذه نأ لصاحلاو 7

 ® نأ امك ءاهيف امب ظعتي نأو «لهمتو ربدتب اهأرقي نأ نمؤملل يغبني
 درک ی كلك هوكي نأ اار نارقلا روس م هيلع جارا

 هباتكب مكايإو انظعي نأ ىلاعت هللا لأسن «هب عفتناو هللا باتكب ظعتا نمم |
 ءيش لك ىلع هنإ ةينوكلا هتاياو ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هلوسر ةنسو 8
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 : ىلاعتو كرابت هللا لاق امك تقشنا ىنعي #ترطفنا ءامسلا اذإ#

 اذإو# .[۲ 2١ :قاقشنالا €تقحوامرل تنذأو .تقشنا ءامسلا اذإ# |

 ىلع اهضعب رجف يأ *ترّجف راحبلا اذإو# «ىهتنا ماعلا نأل طقاستتو اه قرفتتو رثتنت اهريبكو اهريغص موجنلا ينعي 4ترثتنا بكاوكلا 9.
 نم اهيف ام جرخأ يأ *ترثعب روبقلا اذإو# ضرألا تئلمو ضعب أ ٠
 © تلصح اذإ ةعب رألا رومألا هذهف «لجو زع هلل اوماق ىتح تاومألا 2
 لأ ىنعمب اهنكل ةركن انه (سفن# €ترخأو تمدق ام سفن تملع# 8

 795 امب كلذو «ترخأو تمدق ام سفن لك تملع :ىنعملا نأ ذإ مومعلا ۴٠
 © جرخيو هقنع يف هرئاط هللا همزلأ ناسنإ لكف «باتكلا نم اهيلع ضرعُي :

 كيلع مويلا كسفنب ىفك كباتك أرقا .ًاروشنم هاقلي ًاباتك ةمايقلا موي هل

 4® رداغي ال باتكلا اذه لام :نومرجملا لوقي مويلا كلذ ينو .ًابيسح

 + وه امنيب ‹رخأو مدق ام ناسنإلا ملعيف ءاهاصحأ الإ ةريبك الو ةريغص 5



 WE هك هك نسخ مخ دج ينخ مخ هك A هكا 0

 ج س ل م

 | ام سفن لك ملعتف لمعلا ضرعي ةمايقلا موي نكل «يسن دق ايندلا يف |

 لمعي نأ نم دبعلا ريذحت ريذحتلا اذه نم ضرغلاو «ترخأو تمدق ٠

 اهيأ اي «هيلع بساحيو كلذب ملعي فوس هنأل ؛هلوسرو هلل ةفلاخت 1
 نم ناسنإلا :ليقو ءرفاكلا وه :ليق انه ناسنإلاب دارملا *ناسنإلا | ١

 ١ مولظ «لوهج مولظ ناسنإ وه ثيح نم ناسنإلا نأل ؛ناسنإ وه ثيح ©
 : لجو زع هللا لوقيف .[4 :ميهاربإ] «رافك مولظل ناسنإلا نإ رافك عج

 رظنلا عطقب ناسنإ وه ثيح نم ناسنإلا بطاخيو «ناسنإلا اأ ايل
 ثيح هللاب كرغ ءيش يأ ينعي «ميركلا كبرب كرغ ام# هتنايد نع

 هللا ركني نم دجوي امبر لب «يهنلاو رمألا يف هيصعت «ثعبلا يف هبذكت
 ان + لاحت هلوق نإ !ءاملعلا نخب .لاق"ا كرف ىذلاءامف لجو ره

 مرك ناسنإلا رغ يذلا نأ وهو «باوجلا ىلإ ةراشإ (ميركلا كبرب كرغ 8
 نإف كلذب ناسنإلا رتغي نأ زوجي ال هنكل ءهملحو هلاهمإو لجو زع هللا +

 | ؟ميركلا كبرب كرغ ام ًاذإ «هتلفي مل هذخأ اذإ ىتح ملاظلل يلمي هللا

 يف ىدامتي راصو ناسنإلا رغ يذلا وه اذه هملحو همرك :باوجلا

 نم كقلخ #كقلخ يذلا# ةفلاخملا يف ىدامتي «بيذكتلا يف ةيصعملا

 |٠ ةقلخلا يوتسم كلعج يأ *«كاوسف# «مدعلا نم كدجوأو «مدعلا

 | نم لوطأ عبصأ الو «لجر نم لوطأ لجر الو ءدي نم لوطأ دي تسيل ل
 يف ليوطلا وه دي يف ليوطلا دجتف «نيلجرلاو نيديلا بسحب « عبصأ | ۾
 لجو زع هللا ىّوس «ىرج ملهو «ريصقلا وه ريصقلاو «ىرخألا ديلا [#
 ةيعبس ةءارق يفو *كلّدعف# ةقلخلا ةيحان نم ةيحان لك نم ناسنإلا م

 مئاهبلاك تسل ةقلخلا يوتسم «ةماقلا لدتعم كلعج يأ «كلّدعف# |.
 ®" هصخ هنإف ناسنإلا امأ ءاهيلجرو ايدي ىلع ريست لب ةلّدعم نكت مل يتلا 7

 ه9 يآ يف كبكر هللا ينعي *كبكر ءاش ام ةروص يأ يف# ةصيصخلا هذه هللا خخ



 ام مهنمو ىدوسألا مهنمو «رمألا مهنمو «ضييبألا مهنمو .طسوتملا

 آخ زع هنكلو «هتئيشم بسح ىلع لجو زع هللا كبكري ةروص يأ «كلذ نيب

 لب الك# :لاق مث روصلا نسحأ هتروص نوكت نأ ناسنإلل ءاش لجو

 دادمإلاو قلخلا اذه عم ينعي بارضالل «الك# «نيدلاب نوبذكت

 ايندلا انتايح الإ يه نإ نولوقتو «ءازجلاب يأ نيدلاب نوبذكت دادعإلاو

 امبرو «ءازجلاب يأ نيدلاب نوبذكتف «نيثوعبمب نحن امو ايحنو تومن
 هب تءاج يذلا نيدلاب نوّرقت الف «هسفن نيدلاب ًاضيأ نوبذكتو :لوقن

 ملعو ريسفتلا ملع يف ةدعاقلا نأل ؛اذهو اذهل ةلماش ةيآالاو لسرلا
 رخآلا امهدحأ يفاني ال نيينعم لمتحي صنلا ناك اذإ هنأ» :ثيدحلا حرش |.

 ام نوملعي .نيبتاك ًامارك .نيظفاحل مكيلع نإو## .«امهيلع لمحي هنإف
 «نيظفاحل مكيلع نإو# «ماللا»و «نإ» نيدكؤمب ديكأت *نولعفت

 ام# :ىلاعت هللا لاق ءلمع ام لك بتكيو هظفحي ظفاح هيلع ناسنإلا [

 ةظفح ناسنإ لك ىلعف .[18 :ق] #ديتع بيقر هيدل الإ لوق نم ظفلي ق
 لب ءًامائل اوسيل مارك ةظفحلا ءالؤهو «لعف ام لكو لاق ام لك نوبتكي اه

 وأ «لمعي ملام هيلع اوبتكيف ءادحأ اوملظي نأ يفاني ام مركلا نم مهدنع

 امإ (نولعفت ام نوملعي# مركلاب نوفوصوم مهنأل ؛لمع ام اورد
 بلقلا لمع نإ لب «ًالوق ناك نإ عامسلاب امإو «ًالعف ناك نإ ةدهاشملاب

 نم» :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاق امك هنوبتكيف هيلع هللا مهعلطي 3

 تبتك اهلمعي لو ةئيسلاب مه نمو ءةنسح تبتك اهلمعي ملف ةنسحلاب مه وف
 مهلا درجم ىلع باثي لوألاو لجو زع هلل اهكرت هنأل « "”«ةلماك ةنسح |

 ھا مهنمو ‹ حيبق وه نم مهنمو «ليمح وه نم سانلا نم «ءاش ةروص



 4 7 موي اهتولَصي دا ميج ىقل راَجْفْلا نو 5 ي لالا ل 5 7
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 ام م 0 نيل مب ام كرد [ 5 © ناب اتع م ار 1 ا كفروأ

 حدس وو ><

 : موترم و او اس سف سفن كلمت الموب م بلآ

 يأ # ميعن يفلأل رشلا نع نودعابتملا «ريخلا لعف اوريثك مهو رب عمج ق

 الو ًادحأ دجت ال 0 ندبلا يف ميعنو «بلقلا يف ا

 ميعنلا اذهو eS ءانبأو «كولملا ۹
 يف امأو «ةنجلاف ةرخآلا يف امأ «ةرخآلا يفو ايندلا يف نوكي لصاحلا ||

 وه اذه نإف ءهردقو هللا ءاضقب هاضرو هتنينأمطو بلقلا ميعنف ايندلا #
 ميعن ميعنلا ءاّيندب فرتت نأ ايندلا يف ميعنلا سيل «يقيقحلا ميعنلا ي

 #ميحج يفل# راربألا دض رافكلا مه راجفلا #راجفلا نإو# بلقلا 0
 موي يأ «نيدلا موي# اهب نوقرتحي ينعي «اهنولصي# ةيماح ران يف يأ 9,

 اهنع اوبيغي نل يأ (نيبئاغب اهنع مه امو# ةمايقلا موي كلذو ءازجلا ي
 «اهنم نيجراخب مه امو# :ىلاعتو كرابت هللا لاق امك اهنم اوجرخيف 1

 موي ام كاردأ امو# - هللاب ذايعلاو  ًادبأ اهب نودلخم مهنأل .[0 :ةدئامل] ©

 ميظعتلاو ميخفتلل مافهتسالا اذه «نيدلا موي ام كاردأ ام مث .نيدلا ي
 هردقأو ا اذه ا ؟نيدلا مدبب كملعأ ءيش يأ ينعي |[

 رق رفا e ا ر
 ءءارمألا نم نورمأي سانا كانه ايندلا يف #لل ذئموي رمألاو# 5

 زرع هلل رمألا ةرخالا ف نکل «تاهمألاو ءابآلاو .ءاسؤرلاو «ءارزولاو 5



 |٠ يف سانلا ناك اذهلو ءهللا نذإب الإ اعيش سفنل سفن كلمت الو ءلجو |[!
 نوبلطي مث «نوقيطي ال ام بركلاو مغلا نم مهقحلي مويلا كلذ 7

 مهيلع ىسيع مث «ىسوم مث «ميهاربإ مث «حون مث .مدا نم ةعافشلا ي
 : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص انتين ىلإ يهتنت یتح مالسلاو ةالصلا 1

 . هلل ذئموي رمألاو# . ”فقوملا نم ملاعلا هللا حيريف هللا نذإب عفشيف 9

 ؟هريغ يفو مويلا كلذ يف هلل رمألا سيلأ : لئاق لاق نإف :
نکل ءهلبق اميفو نيدلا موي يف ىلاعت هلل رمألا ىلب : الف

 و روهظ 

 58 ايندلا يف نأل ؛ايندلا يف هرمأ روهظ نم ريثكب رثكأ مويلا كلذ يف هرمأ أ
 هلل رمألا نوكي الف «هديس رمأ عيطيو لجو زع هللا رماوأ ناسنإلا فلاخي اه
 ١ هلوقك اذهو . لجو زع هلل رمأ الإ هيف سيل ةرخآلا يف نكل ءاذهل ةبسنلاب [©
 يف هلل كلملاو ١١[. :رفاغ] #راهقلا دحاولا هلل مويلا كلملا نمل# :ىلاعت و

 ها لجو زع هللا توكلم رهظي مويلا كلذ يف نكل «ةرخآلا ينو ايندلا ا

 795 هللاو ءلجو زع هللا الإ مويلا كلذ يف رمآ كانه سيل هنأ نيبتيو «هرمأو ا

 .دمحم انيبن ىلع ملسو هللا ىلصو ملعأ عب

 باتك ءملسمو c(fV1۲) 4حون عم الہ نم ةيرذ# باب 7 نعل باتك .يراخبلا ا 0( ر

 . (۱۹۳) اهيف ةلزنم ةنجلا لهأ ىندأ باب «ناميإلا
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 .اهيلع مالكلا مدقت ةلمسبلا

 ر حصألا ىلع يهو «ًآريثك نآرقلا يف ترركت ليو ةملك (ليو#
 © بكترا وأ «هرمأ فلاخ نم اهم ىلاعتو هناحبس هللا دعوتي ديعو ةملك

 1 ليو# لجو زع لوقي انهف اهدعب يتلا ةلمجلا يف ديفملا هجولا ىلع هيه
 | يتلا تايآلا مهترسف نوففطملا ءالؤه ؟نوففطملا ءالؤه نمف * نيففطملل

 © وأ مهولاك اذإو .نوفوتسي سانلا ىلع اولاتكا اذإ نيذلا# :لاقف اهدعب

 : اورام يعي «نوفوتسي سانلا ىلع اولاتكا اذإ» . *نورسخي مهونزو
 ٠ 0 اذإو# صقن نودب ًالماك قحلا مهنم اوفوتسا لاكي ام مهنم |

 © مهنإف ءاليك ماعطلا اوعاب نيذلا مه يأ اولاك اذإ ينعي «مهونزو ,
 سا «نورسخي# اوصقن اونزو اذإ ًانزو ًائيش مهيلع اوعاب وأ سانلل اولاك اذإ |

 | نودب الماك مهقح بلط يف :حشلا ءلخبلاو حشلا نيب «نيرمألا أ
 هل ليكلا مامتإ نم مهيلع بجي ام عنمب :لخبلاو «ةحاسم وأ ةاعارم اه

 “| وه نزولاو ليكلا يف لجو زع هللا هركذ يذلا لاثملا اذهو ءنزولاو ٠

 هيلع وه نم ًالماك هقح بلط نم لك ءهبشأ ام لك هيلع ساقيف «لاثم ف



 ديري جوزلا ًالثمف «ةميركلا ةيآلا يف لخاد هنإف هيلع يذلا قحلا عنمو |[
 دنع هنكل «هقح نم ءىش يف نواهتي الو ًالماك هقح هيطعت نأ هتجوز نم ©,

 نم ءاسنلا يكشت ام رثكأ امو ءاهل يذلا اهيطعي الو نواهتي اهقح ءادأ ف
 ديري ءاسنلا نم ًاريثك نإ ثيح  هللاب ذايعلاو - جاوزألا نم زارطلا اذه | '

 امبر ءًالماك اهقح اهيطعي ال وه هنكل .ًالماك هقحب موقت نأ جوزلا اهنم 7
 ملظ نإ كلذ ريغو فورعملاب ةرشعلاو ةقفنلا نم اهقح رثكأ صقني اف

 هسفن ناسنإلا ملظ نأل ؛ هللا قح يف هسفن ناسنإلا ملظ نم دشأ سانلا | ٠

 نإو «هل رفغ هللا ءاش نإ «ءكرشلا نود ناك اذإ ةئيشملا تحت هللا قح يف »'

 نأ دبال ةئيشللا تحت الغا نيل نييمدآلا ىح نكل «هيلغ ةيقاع ءاش اخ
 سلفملا نودعت نم : مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاق اذهلو ‹ یوي

 ذخأيف ءاذه لام ذخأو ءاذه برضو ءاذه متشو ءاذه ملظ دقو ييف 5+ - ةريثك - لابجلا لاثمأ تانسحب ةمايقلا موي يتأب نم يتمأ نم سلفملا اي
 تينف نإف .هتانسح نم اذهو .هتانسح نم اذهو .هتانسح نم اذه 5

 مث «هيلع تحرطف مهاياطخ نم ذخأ هيلع ام ىضقي نأ لبق هتانسح اړ
 نأ مهجاوزأ قح يف نوطرفي نيذلا ءالؤهل يتحيصنف ‹ “«رانلا ف حرط 4

 ماعلا هدهش عمجم ربكأ يف كلذب ىصوأ ل يبنلا نإف لجو زع هللا اوقتي ۹
 ةجح يف ةفرع موي يف مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةايح ين يمالسإلا أر
 متللحتساو هللا نامأب نهومتذخأ مكنإف ءاسنلا يف هللا اوقتا» :لاق «عادولا ©,

 :لاقو ءاسنلا يف ىلاعت هللا ىقتن نأ انرمأف « "هللا ةملكب نهجورف ا
 نأل ىرسألا ةلزنمب يأ "”( بك دنع ناوع نبنإف ءاسنلا يف هللا اوقتا» 5



 َ 1 كلذك اهجوز دنع ةأرملاو هاقبأ ءاش نإو رسا يذلا هكف ءاش نإ شالا 4

 ءاهيف هللا قتيلف هدنع ريسألا ةلزنمب ىهف ءاهاقبأ ءاش نإو اهقلط ءاش نإ 8.

 ىلع هقحب اوموقي نأ هدالوأ نم ديري سانلا ضعب دجن ًاضيأ كلذك ي

 | «هقحب اوموقيو هوري نأ هدالوأ نم ديريف ,مهقح يف طرفم هنكل مامتلا ||
 ® وه هنكل ءربلا هب نوكي ءىش لك ينو «ندبلا يفو «لاملا يف هوربي نأ 8

 اذه لوقن «مهوحن هيلع بجي امب مئاق ريغ ءدالوألا ءالؤهل عيضم 4
 اذإ هنإ هتجوز عم جوزلا ةلأسم يف ىلوألا ةلأسملا يف لوقن امك «ففطم |

 اذه «ففطم» هنإ لوقن اهقح سخبي وهو ًالماك هقحب موقت نأ اهنم دارأ 9
 لوقن مهقح يف رصقم وهو ربلا مامت هوربي نأ هدالوأ نم دارأ يذلا بألا

 . | اذإ نيذلا نيففطملل ليو# :ىلاعت هللا لوق ركذت هل لوقنو «ففطم» كنإ |

 لاق مث *نورسخي مهونزو وأ مهولاك اذإو .نوفوتسي سانلا ىلع اولاتكا
 هل اوملعيو ءالؤه نقيتي الأ ينعي *نوثوعبم مهنأ كئلوأ نظي الأ# :ىلاعت

 |٠ يتأي نيقيلا ىنعمب نظلاو «نيقيلا ىنعمب انه نظلا نأل ؛نيقيلا ملع

 مهنأو مهبر اوقالم مهنأ نونظي نيذلا# :ىلاعت هلوق لثم نآرقلا يف ًاريثك و

 | « مر اوقالم مهنأ نونظي نيذلا# : لاقف ٤١[. : :ةرقبلا] «نوعجار هيلإ |ړ

 أ يف ًاريثك نيقيلا ىنعمب لمعتسي نظلا نكل « هللا اوقالم مهنأ نونقيتي مهو ۳
 اي «نوثوعبم من كئلوأ نظي الأ :لجو زع لوقي انهو «ةيبرعلا ةغللا يل
 رىا نيملاعلا بر هلل مهروبق نم نوجرحم يأ نوثوعبم مهنأ ءالؤه نقيتي الأ |
 9 نإ :ىلاعت لاق امك ميظع هنأ كش الو ميظع مويلا اذه 4 ميظع مويل# 7

 1 اميف «هلاوهأ يف «هلوط يف ميظع ١[. :جحلا] *ميظع ءيش ةعاسلا ةلزلز ي

 | ىلع وه ميظعلا اذه نكل «ميظع ةملك هلمحت ىنعم لك يف «هيف ثدحي
 ,# «ريسي ريغ نيرفاكلا ىلع# :ىلاعت لاق «ريسي موق ىلعو «ريسع موق
 ا 3+ نع موي اذه نورفاكلا لوقي# :ىلاعت لاقو ٠١[. :رثدملا]



 ۾ ةالص هب يدؤي امنأك ريسي  مهنم هللا انلعج  نينمؤملل ةبسنلاب هنكل

 23 هذه قحتسا نمم ناك اذإ اميسال «هيلع هرسيو هيلع هتلوهس نم ةضيرف ۴٠
 الإ لظ ال موي هلظ يف هللا مهلظي نيذلا نم ناكو «ةميظعلا ةياقولا وأ
 ړ| ًاريسع نوكيو ًاريسي نوكي سانلل ةبسنلاب هنكل ميظع مويلا اذهف «هلظ |
 .© موقي موي# وه ميظعلا مويلا اذه ينعي (نيملاعلا برل سانلا موقي موي ©

 | الو لاعن مهل سيل ةافح مهروبق نم نوموقي «نيملاعلا برل سانلا يج
 الو رزأ الو ليوارس الو صمق ال بايث مهيلع سيل ةارع «فافخ |
 دوعت ناتخلا يف عطقت يتلا ةفلقلا نأ ىنعمب نينوتخ ريغ يأ ًالرغ «ةيدرأ 8
 قلخ لوأ انأدب امك# :ىلاعت هللا لاق امك اهبحاص عم ةمايقلا موي 9

 «ىلاعت هتردق لامك نايبل لجو زع هللا هديعيو ٠١4[. :ءايبنألا] *هديعن |. |

 لجأ نم ايندلا يف تعطق امنإ ةفلقلاو مهأدب امك قلخلا ديعي هنأو ٍْ :

 لوبلا نم ءيش اهيف سبحني هنإف تيقب نإ األ ؛راذقألا نع ةهازنلا |
 ةرخآلا نأل ؛هيلإ ةجاح ال ةرخآلا يف اذه نكل «ثيولتلل ةضرع نوكتو ٠

 فلكي دق ىلاعتو هناحبس هللا نأ الإ ءازج راد یه لب فيلكت راد تسيل ©

 ىلإ نوعدُيو قاس نع فشكي مويا :ىلاعت لاق امك ًاناحتما اهيف |4
 اوناك دقو ةلذ مهقهرت مهراصبأ ةعشاخ .نوعيطتسي الف دوجسلا ٠

 ىلع نوموقي سانلاف .[5* ::ملقلا] 4نوملاس مهو دوجسلا ىلإ نوعدي 8"

 لاق “امهم ثيداحألا ضعب ينو « "الرغ «ةارع «ةافح فصولا اذه |
 يدفي لام ال ةمايقلا موي يفف «مهعم لام ال نيذلا ينعي مهبلا :ءاملعلا

 نع يزجي نبا كانه سيل «ةمايقلا موي يف باذعلا نم هسفن ناسنإلا هب يا
 لوقي لك ةليبق الو ةبحاص الو ءآئيش هنبا نع يزجي بأ الو ءًائيش هيبأ |

 )١( ص هجيرخت مدقت )18(.

 | )۲( مكاحلاو ,.(510 /۳) دمحأ مامإلا هجرخأ )٤۳۷ /۲( دانسإلا حيحص :لاقو .
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 يب
 ناو سبع] #هينغي نأش ذئموي مهنم ءىرما لكل# . ا ]

 .انيلع هرسيي نأو هلاوهأ ىلع اننيعي نأ ىلاعت هلل

 اااه قو غر لقا وهو 4 ةماعلا بلو : ىلاعت لاق

 : ىلاعت هللا لاق ءالعو لج نيملاعلا بر كلم الإ كالمألا عيمج ىشالتت

 دحاولا هلل مويلا كلملا نمل .ًائيش مهنم هللا ىلع ىفخي ال نوزراب مه موي

 .NS o e .راهقلا

 .[15-17 :رفاغ] #باسحل ا
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 يف تدرو اذإ #الك# *نيجس يفل راجفلا باتك نإ الك
 دقو ءرجزو عدر فرح نوكت دق «قايسلا بسح ناعم اهل نآرقلا

 نأل ؛قايسلا اهنيعي ىرخأ ناعم اهل نوكي دقو ءاّقح ىنعمب نوكت

 نم ريثك لب «هزواجتت ال يتاذ ىنعم اهل سيل ةيبرعلا ةغللا يف تاملكلا

 ةيآلا هذه يف «مالكلا قايس بسحب فلتخت ناعم اهل ةيبرعلا تاملكلا

 نأ لمتحتف *نيجس يفل راجفلا باتك نإ الك# : لجو زع هللا لوقي |

 عدرلا : ىنعمب نوكت وأ «نیجس يفل راجفلا باتك نإ اًقح ىنعمب نوكت |

 ةيآلا هذه يف ىلاعت هللا نيبف لاح لك ىلعو هلا

E 

 - هي

 ا
 35 ا



  aج ١

 ٠  ذوخأم هنإ :ءاملعلا لاق نيجسلاو «نيجس يف راجفلا باتك نأ ةميركلا
 ٠ ران وه قيضلا ناكملا اذهو «قيض ناكم يف يأ «قيضلا وهو نجسلا نم

  اهنم اوقلأ اذإو# :ىلاعتو كرابت هللا لاق امك  هللاب ذايعلاو - منهج .

 ٠ ًادحاو ًاروبث مويلا اوعدت ال .ًاروبث كلانه اوعد نينرقم ًاقيض ًاناكم 0
 “٠ بزاع نب ءاربلا ثيدح يف ءاجو ١4[. ء۱۳ ناقرفلا] «ًاريثك ًاروبث اوعداو :

 ٠ تا هللا نأ ترلا دعي نك ا ورضا ةنفق ف روهقلا ليوطلا
 ر يف - رفاكلا- ىنعي نيجسلا يف يدبع باتك اوبتكا» :لوقي ىلاعتو 0

 را نيترتام نفيا رعب نعش يرسل عاجلا يعرألا
 0 ا ا م 1
 0 انه ماهفتسالاف * نيجس ام كاردأ امو# :هلوقب نيجسلا اذه لجو :

 4 تلأس لهو ؟هنع تثحب لهو ؟نيجسب كملعأ يذلا ام يأ ميظعتلل ..
 ا نوكي دقو «ةعفر ء ءيشلا ةمظعل نوكي دق ة ميظعتلاو كلل نين حاد 3

 ٠ هنكلو هولعو هتعفرل سيل نيجس يف ميظعتلا اذهو الوزن ءيشلا ةمظعل 0

 7 ىلع دوعت ال هذه باتك * موقرم باتك# :ىلاعت لاق مث «هلوزنو هلوفسل .
 اذه امف «راجفلا باتك نإ الك# :هلوق يف باتك ىلع دوعت امنإو نيجس 1

 أ صقني الو هيف دازي ال بوتكم ينعي (موقرم باتك# :لاقف باتكلا -
 3 نيدبآلا دبأ  هللاب ذايعلاو - مهرقمو مهلآم اذه لب ءٌريغي الو لدبي الو 0

 8 ةروسلا هذه لوأ يف اهيلع مالكلا قبس ليو #نيبذكملل ذئموي لیول
 4 يف هلك اهرخآ ىلإ ةروسلا لوأ نم مالكلا « نيدلا مويب نوبذكي نيذلا# 0 ٠
jچه هللا مهدعوت نيدلا مويب نوبذكي نيذلا ءالؤه ء.ءازجلاو نيدلا موي  

 , | لع اوميقتسي نأ نكمي ال نيدلا مويب نيبذكملا ءالؤه نآل ؛ليولاب ا

 1 م نم نأل ST هللا ةعيرش 21

 اير قر
+1 

 سا
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 ا
4 0 
 رانلاو ماعنألا لكأت امك نولكأيو نوعتمتي ماعنألاك ىقبي امنإو «كلذل !#

 نأل ؛ًامئاد رخآلا مويلاب ناميإلاب هب ناميإلا نرقي هللاو .مهل ىوثم

 ١. لمعي الو ءاهئارو امب متهم ال وهف «طقف ةايحلاب نمآ امنإو هب نمؤي |,
8 

 ٠ لمعت مث هللاب نمؤتف .ءاهتنا رخآلا مويلاب ناميإلاو ءادتبا هللاب ناميإلا 0
3 0 

 «نيدلا مويب اوبذك  هللاب ذايعلاو  ءالؤهف ءرقملا وه يذلا رخآلا مويلل ۴

 «ةديقع ىلع ينبم لمعلا نأل ؛ًادبأ هل لمعي نأ نكمي ال هب بذك نمو ,4

 : «ميثأ دتعم لك الإ ٠ هركنيو نيدلا مويب بذكي ام يأ «ميثأ ٍدتعم لك 0

 نأ نكمي الف نابراقتم ناينعملاو .مثإلا ىلإ هلام نأ يأ هبسك يف * ميثأ# 3

 هب يدؤت يتلا ماثالل بساك مثآ «ميثأ دتعم لجر الا نيكل مويب 0 ص

 ءدحأ هيلع اهالت اذإ ينعي «انتايآ هيلع ىلتت اذإ# هللاب ذوعن منهج ران ىلإ 1

 هيلع ىلتت اهنكلو هللا تايآ ولتي نأ ركفي ال لجرلا اذه نأ ىلع لدي وهو '.

 00 ريطاسأ هذه يأ (نيلوألا ريطاسأ لاق# هيلع تيلت اذإف

 ةقيقح الو يلستلل ركذي يذلا مداكلا يهو ةروطسأ عمج : : ريطاسأو :

 ١
 ر

 04 0 عفتني لو «نيلوألا ريطاسأ نآرقلا اذه :لوقيف «هل لصأ الو

 يف نإ# : ىلاعت هللا لاق ىتح بلقلا ىلع ًاريثأت هدشأو مالكلا غلبأ وهو 577

 هنآل .[۳۷ : ق] 4ديهش وهو عمسلا ىقلأ وأ بلق هل ناك نمل ىركذل كلذ 9 ٌْ

 ًانمؤم نكي ملف «ميثأ ٍدتعم لك الإ هب بذكي امو «نیدلا مويب بذكي 01
 نيلوألا ريطاسأ لثم اهاري لب ٠ ءهبلق ىلإ لجو زع هللا تايآ رون لصي ملف +

 هللا لاق . .دج يأ اهيف سيلو ةقيقح يأ اهل سيلو زئاجعلا اهب ملكتي يتلا |[.

 ىلع نارإل ءالؤه نكلو نيلوألا ريطاسأ تسيل يأ لب الك لجو زع 8.
 يأ #نوبسكي اوناك ام# قحلا نع اهبجحو اهيلع عمتجا يأ #مهبولق 53

W7 E ابجالا 

 ج تون

 ST بذكي امو# :لاق اذهلو «لمعي فيكف ةديقع كانه نكي ملاذإف

 1 هلاعفأ يف «دتعم# :ليقو «هلاوقأ ٤ «ميثألا هلاعفأ يف «دتعم#



 نيبو ءرملا نيب لوحت تائيسلا لامعألا نأل ؛تائيسلا لامعألا نم 5
 مهاتآو ىده مهداز اودتها نيذلاو# :ىلاعت هللا لاق امك ىدهلا #

 كرت هب هللا رمأ ام عبتاو هللا يدهب ىدتها نمف . .[17 :دمع] 4مهاوقت ف
 نع ءاج اميف كلذ لثم لعفو هب هللا ريخأ امب قدصو ,هنع هللا ی ام |

 هنأو ريتسي هبلق نأ كش الف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا د 2

 ىريو «لجو زع هللا تايآ مظعيو «ًالطاب لطابلا ىريو ءاّقح قحلا یری
 هللا رانأ نم اذه «يده لك قوف هيي دمحم يده نأو ؛ مالك لك قوف انآ
 ال هنإف اهساجنأو يصاعملا ساجرأب هبلق خطلت نم امأ :ناميإلاب هبلق

 . ةيآلا هذه يف امك نيلوألا ريطاسأ الإ اهاري ال لب اًقح تايآلا هذه ىري 4

 ةفيطل ةتكس لب# ينو *نوبسكي اوناك ام مهبولق ىلع نار لب الکل 0
 الك# لوقت نأ اذه ىلع زوجيف ةتكس ال نيرخآ دنعو ءارقلا ضعب دنع ق
 اوناك ام مهبولق ىلع نار لب الك :لوقت نأ زوجيو #نار .لب اڕ

 ال ینعملاف تکست مل مآ تكس ءاوس ىنعملا ريغت ال هذهو 4نوبسكي ٤

 مهر نع مهنإ اًقح يأ (نوبوجحمل ذئموي مهبر نع مہنإ الك# .ريغتي و
 لجو زع هللا ةيؤر.نع نوبجحي مهنإف ةمايقلا موي يف كلذو رل 1

 هذمو . نيلوألا ريطاسأ اهنأ اوأرف هتايآو هتعيرش ةيؤر نع اوبجح امك 2

 هجوو «لجو زع هللا ةيؤر توبث ىلع ةعامجلاو ةنسلا لهأ لدتسا يالا
 راربألل نكم دقو الإ طخسلا لاح يف ءالؤه بجح ام هنإف رهاظ ةلالدلا

 .@ راربألا نإف نوبوجحم ءالؤه ناك اذإف ءاضرلا لاح يف ىلاعت هتيؤر نم #

 راجفلاب هصيصختل نكي مل مهنم لكل بجحلا ناك ولو «نيبوجحم ريغ ب
 ءةنسلا رتاوتمو «باتكلاب ةتباث لجو زع هللا ةيؤرو .ًاقالطإ ةدئاف

 نيعلاب اًقح ىرُي ىلاعت هنأ اذه يف لاكشإ ال .ةمئآلاو ةباحصلا عامجإو 9
 .[5 :ةمايقلا] €ةرظان ار ىلإ . ةرضان ذئموي هوجو# :ىلاعت لاق امك



 ي رسف دقو 5١[. :سنوي] #ةدايزو ىنسحلا اونسحأ نيذلل# :ىلاعت لاقو
 "| هللا هجو ىلإ رظنلا اهنأب ةدايزلا ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا
 © #ديزم انيدلو اهيف نوؤاشي ام مهل# :ىلاعت هلوق يف امكو « ""ىلاعت
 ىنسحلا اونسحأ نيذلل# هلوق يف ةدايزلا ىنعمب وه انه ديزملاو .[*ه :ق]

 «راصبألا كردي وهو راصبألا هكردت ال# :ىلاعت لاق امكو #ةدايزو
 اذهلو «ةيؤرلا لصأ توبث ىلع لدي كاردإلا ىفن نإف ٠١١[. :ماعنألا]

 ا: تافل هي لوتساو هللا ةيؤؤ لع فلسلا هب لدتا اع ةيآلا هده تناك
 اهب فني مل هللا نأل «مهيلع ليلد ةيآلا نأ كش الو هللا ةيؤر مدع ىلع

 . ةيؤرلا لصأ توبث ىلع لدي كرادإلا ىفنو «كاردإلا ىفن امنإو ةيؤرلا

 ٠ لاا لجو ها ر وش لع لد. نآرقلا»نآ فاش
 " ةالصلا هيلع يبنلا لاق ثيح كلذب ةحيحصلا ةنسلا تءاج كلذكو

 | اهبنود سيل ًاوحص سمشلا نورت امك ًانايع مكبر نورتس مكنإ» مالسلاو
 | امك مكبر نورتس مكنإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو . "”"باحس

 كلذب نما دقو . ””هتيؤر يف نوماضت ال ردبلا ةليل رمقلا نورت
 ل .ةمآلا هذه فلس نم ناسحإب مهل نوعباتلاو مهنع هللا يضر ةباحصلا

 "| نإ :اولاقف قحلا نع مهبولقو مهلوقع تبجح نم كلذ ركنأو ءاهتمتأو
  ةيؤر ىه تايالا يف ةيؤرلاب دارملا امنإو «نيعلاب ىرُي نأ نكمي ال هللا

 لاو نارقلل بلاغ لطاب لوق اذه نأ كش الو «نيقيلا يأ بلقلا

 )١( ىلاعتو هناحبس مهبر ةرخآلا يف نينمؤملا ةيؤر تابثإ باب «ناميإلا باتك «ملسم هجرخأ )10()197(. ®

 ل (ةرظان اهبر ىلإ .ةرضان ذئموي هوجو# :ىلاعت هللا لوق باب ءديحوتلا باتك ءيراخبلا هجرخأ (؟)
 ۷٤۳۷( 8(« ءىلاعتو هناحبس مهبر ةرخآلا يف نينمؤملا ةيؤر تابثإ باب «ناميإلا باتك ءملسمو © )'

(ADA) | 

 |] )”( «ةرظان اهبر ىلإ .ةرضان ذئموي هوجو# :ىلاعت هللا لوق باب ء«ديحوتلا باتك «يراخبلا هجرخأ

 .(018)197) ىلاعتو هناحبس مهبر ةرخآلا يف نينمؤملا ةيؤر تابثإ باب «ناميإلا باتك ءملسمو .((/9) 1
an 
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 موي راجفلا ىتح ًاضيأ مهريغل تباث نيقيلا نإ مث «فلسلا عامجإو 0

 ةلاطإلا عضوم اذه سيلو ءاًئيقيو اًقح هب اودعُو ام نوري فوس ةمايقلا
 هلو رمألا نأل ؛نيقيرفلا ةلدأ يف ةشقانملاو لجو زع هللا ةيؤر تابثإ يف '

 اهنولصي يأ 4 ميحمجلا اولاصل# راجفلا ءالؤه يأ 4 ميحجلا اولاصل ٠

 مهل ًاعيرقت لاقي مث «ةيفاعلا هللا لاس: ااغ وأ: ارا نولضي“

 ٍندبلا باذعلا مهيلع عمتجيف #نوبذكت هب متنك يذلا اذه# ًاخيبوتو ٠
 ثيح ميدنتلاو خيبوتلاب يبلقلا باذعلا كلذكو رانلا يلصب يندبلا ملألاو .

 بذكت الودرن انتيلاينولوقياذهلو (نوبذکت هب متنك يذلا اذه :لاقي .
 2١ نوفخي اوناكام مهلادب لب# : ىلاعت هللا لاق «نينمؤملا نم نوكنو انبر تايآب
 Ê .[؟4 :ماعنألا] . (نوبذاکل مهنإو هنعاوماملاوداعلاودرولو لبق نم

a 
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 بنک بو نوع ام 56 OE ر ىتل راجل بنك نإ آي 2
 ديالا لع © ریت ى ربما نإ © ةقّقلا ہت © مت ' ص ر

 يحي نم َنٌوَفَسُي 59 ويحتل رههوجو ق فرع ( © و
 ر تو -

IO SS 35 

 . 2(4 توورقملا اهي ُبَرْسي اَمَبَع ا( وین ٠
 ع

 لجو زع هللا ركذي ةيآلا هذه « نييلع يفل راربألا باتك نإ الكل ٠
 .ديكوتلا تاودأ نم ةيبرعلا ةغللا يف «نإ» نأل «نإب» ادكؤم ًاربخ #
 نإ :تلق اذإف ءدكؤم ريغ ربخ اذه «مئاق لجرلا :تلق اذإ كنإف اجل
 راربألا باتك نإ# : لجو زع هللا لوقيف ًادكؤم ًاربخ راص . مئاق لج رلا 9

E aS (۱) 00 

 WT ل لا ال اى ال



 نيففطملا ةروس ريسفت :.

 . باتكف *نيجس يفل راجفلا باتك نإ# لباقم اذهو «نييلع يفل

 ٠ ىلعأ يف نييلع يف راربألا تاكو «ضرألا لفسأ يف نيجس يف راجفلا

 لبق لجو زع هللا دنع كلذ بتك دق يلاعلا ناكملا اذه يف مهنأ يأ «ةنجلا 1
 ام كاردأ امو# ةنس فلأ نيسمخب ضرألاو تاوامسلا قلخي نأ -

 هن اوك ماهفتسالا اذهو ؟نويلع ام كملعأ 0 ام يأ *نويلع .

 , :ىلاعت هللا لاق ميظع هنإف هب كاردأ ءيش يأ ىنعي د .ميظعتلاو ميخفتلا 0

 باتك نأ يأ «راربألا باتك نإ# :هلوقل نان اذه *موقرم باتك#

 2 #نوبرقملا هدهشي# لدبتي الو ريغتي ال بوتكم موقرم باتك راربألا

 مه هللا دنع «نوبرقملا#و «نوبرقملا هب دهشي وأ «هرضحي يأ هدهشي :
 رثكأ ناسنإلا ناك املكو .هتعاطب ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ اوبرقت نيذلا

 *' ناك هلل ًاعضاوت دشأ ناسنإلا ناك املكو . هللا ىلإ برقأ ناك هلل ةعاط أ
 , نيذلا هللا عفريإ :ىلاعت هللا لاق هللا دنع عفرأ ناكو «هللا دنع زعأ ..
 مه نوبرقملاف ١١[. :ةلداجلا] *تاجرد ملعلا اوتوأ نيذلاو مكنم اونمآ -

 | نإ هدنع نم هللا مهبرقف «لامعألا حلاصب ىلاعت هللا ىلإ اوبرقت نيذلا #
 5 ريثك .ةعاطلا ريثك ءريخلا ريثك ربلاو ءرب مس :نازنألا #راربألا 8

 ' نيذلا راربألا ءالؤهف هللا دابع ىلإ ناسحإلاو هللا ةدابع يف ناسحإلا ٠
 ميعنلاو «ميعن يفل# تاركنملا كرتو «تاريخلا لعفب مهيلع هللا نم ل

 .٠ هنع لأست الف ندبلا ميعن امأ «بلقلا ميعنو ندبلا ميعن لمشي انه
 * ذلتو سفنألا هيهتشت ام اهيفو# :ةنجلا يف لاق ىلاعتو هناحبس هللا نإف

E OEE 

 أ e : ىلاعت لاقو ۷١[. :فرحخزلا] #نودلاخ اهيف متنأو نيعألا 0
 عب E ةرق نم مهل يفخأ ام سفن ملعت

 ماف ًاضيأ هنع لأست الف بلقلا ميعن امأو .[107 :ةدجسلا] |
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AA" 9سكه مك هك سمك مخ هك ه*  
Dyمع ءزج ريسفت  

 ارسال مکا : مهل لاقيو «مالسب اهولخدا : مهل لاقيو "توم 3
 ومر الق اري ناو« ادا اوضرق الف ار ناو ادا اوساب الف 8
 كلذب مهل لصحيف بلقلا ىلع رورسلا لخدي امم اذه لكو « ”"ًادبأ 5

 نولوقي باب لك نم مهيلع نوخدي ةكئالملاو .ندبلا ميعنو بلقلا ميعن أ

 انلعج ٤[. :دعرلا] #رادلا ىبقع معنف متربص امب مكيلع مالس# مهل ©

 يهو ةكيرأ عج كئارألا *كئارألا ىلع# :ىلاعت هلوقو .مهنم هللا 1

 رخفأ نم وهو ؛نالا لام و ی لاا
 ةيهبلا ةنسحلا ةمعانلا ةرسألا هذه ىلع كئارألا ىلع مهف ةرسألا عاونأ 8

 ار ا

 4 نيعأ ةرق نم مهل يفخأ ام سفن ملعت الفل نآلا سفنألا هكردت ؛

 ىلإ رظنلا ىتح لمشي رظنلا اذه نإ :ءاملعلا ضعب لاقو .[17 :ةدجسلا] 9
 يف لجو زع هللا ةيؤر توبث ىلع ةلدألا نم ةيآلا هذه اولعجو ها هجو يب

 مهيلإ رظانلا اهبأ فرعت يأ © ميعنلا ةرضن مههوجو يف فرعت# ةنجلا

 «معنتلا يأ «هءاهبو ميعنلا نسح يأ #ميعنلا ةرضن مههوجو 7
 هوجو ريغ مههوجو نيفرتملا نيمعنملا نأ ايندلا يف نآلا نودهاشت متنأو | اي

 لهأف «ةمعنم اهدجت «ةنسح اهدجت «ةرضن اهدجت .نيلماعلا نيحداكلا ' 472

 ا ؛رورسلاو معنتلا يأ مينلا ةرضن مههوجو يف فرعت ةنجلا ع“
 ميعنلا نم مهل ام نايب يف ىلاعت هللا لاق مث «نوکی ام معنأو «نوكي ا

 «راربألا ينعي 4نوقسي# : a هرم قيحر نم نوقسيإ# 2 |
 فوطي# :هلوقب هللا مهفصو نيذلا مدخلا يديأب لجو زع هللا مهيقسي اي*

 نوعدصي ال .نيعم نم سأكو قيرابأو باوكأب . نودلخم نادلو مهيلع |

 و ا ‹ملسمو )1٥٤۸(« رانلاو ةنحلا ةفص باب «قاقرلا باتك «يراخبلا هج رخأ 6 8

1 

1-7 
9 

TT 

1 
 ا

 )۲۸٤۹( )4٠(. ءافعضلا اهلخدي ةنجلاو «نورابجلا اهلخدي رانلا باب ءاهلهأو اهميعت
O(۲۲) (۸۳۷) ةنجلا لهأ ميعن : ماود يف باب ءاهلهأو اهميعن ةفصو ةنحلا باتك « «ملسم هجرخأ . 
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 0 Cf NNE NEN Ka هه سا 3
 5 نيففطملا ةروس ريسفت |[

 000 ر تسسرسيص
 ا نم يأ * قيحر نم نوقسي# .114 »۷ :ةعقاولا] *نوفزني الو اهنع ١

 | يف هيف ملأ الو «لقعلا لع هيف زعل و ديف عيوش صلال +

 | امأ .سأرلا عدصيو لقعلا لاتغي هنإف ايندلا بارش فالخب «سأرلا 8.

yT53 ه# كسم هماتخ  

 6 ثيبخ هنإف ايندلا رمح فالخب . حيرلا بّيط يأ كسم هرخآو هتيقب 4

 | اهمرح يتلا ذالملا نع مهسفنأ اوسبح امل راربألا موقلا ءالؤهف .ةحئارلا قو

 . | سفانتيلف كلذ ينو# .ةمايقلا موي اهوطعأ ايندلا يف مهيلع هللا |
 يأ #نوسفانتملا سفانتيلف# ءازجلاو باوثلا اذه يفو يأ *«نوسفانتملا 4

 ¢ نع ةيانك وهو «سفنلا دح ىلإ مهب لصي ًاقابس نوقباستملا قباستيلف و
 . | «سفنلا يب غلب ًاقابس هتقباس يأ هتسفان :لاقي .ةقباسملا يف ةعرسلا |“
 مك هللا يضري ام ىلإو لجو زع هللا ةعاط ىلإ ةقباسملا يه ريخلا يف ةسفانملاو #

 ۲ ےل نم هجازمو# : لجو زع لاق مث هللا طخسي امع دعبلاو «ىلاعتو هناحبس

 "٠ | هاقسُي يذلا بارشلا اذه جازم يأ «نوبرقملا اهب برشي ًانيع . مينست
 : كلذو ءاّسحو ىنعم ةعيفر نيع نم يأ : #مينست نم# راربالا ءالؤه

 4: طسوأو «ةنجلا ىلعأ وه سودرفلاو «سودرفلا نم رجفت ةنجلا راهنأ نأل

 06 ىلص هللا لوسر نع كلذ تبث امك لجو زع برلا شرع هقوفو «ةنحلا

 ,يق نم ياي يذلا بيطلا اذهب جزمي بارشلا اذهف « "ملسو هلآو هيلع هللا
 0 ًانيع# ندع ةنج وهو «يلاعلا عيفرلا مّنسملا ناكملا نم :يأ مينستلا

 ١ 9 ةيراجلا راهنألاو «ةعبانلا هايملاو نيعلا هذه نأ يأ *نوبرقملا اهب برشي

 ب

 يأ

 ا .نوبرقملا اهب برشي

 ©“ لمح ءانإ يه له ؟«اهب برشي# : لاق اذامل : لئاق لوقيس انهو

 ؟ءانولاب برش لاقي ىتح

 . (7477) «ءاملا ىلع هشرع ناكو» باب «ديحوتلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١( لق



 برشي لقي مل اذامل نذإ . لمح ال رهنلاو نيعلا نأل .ال : باوجل اف

 نمف :نيهجو دحأ نم لاكشإلا اذه نع باوجلاو ؟نوبرقملا اهنم

 ىوري ىنعم تنمض ىوري ىنعمب برشی نإ :لاق نم مهنمو .اهنم

 بلا A درزن ا كورد يأ كام جرحت يمت

 لعفلا نأ :يناثلاو .ىلصألا هانعم ىلع رجلا فرح ءاقبإ :ًالوأ :امهو :

 ناسنإ نم مكف «يرلا وهو برشلا نم ىلعأ ىنعم نّمض (برشيل

 .. ىوري ىنعمب *برشي# لعفلا نمضي نأ وهو نسحأ 1

 م رب رس ر رە لسع هس حم ار 0 م سا م 0 - سو 4 3

 مهب اورم اَدِإَو ا نكح أونما َنيِذَلا نم أوناك أومرَجأ تلا ل
 هک رر رھ م ت ر ب a < ص هر 2.2 ص ر م ر ص 0

 اولا مهار الو 0 َنيِهِكَف أوبلَقنَأ مهلهأ ك اوبلقنأ اذ و0 نو ماع

 َنيأونماء يذلا ماف 2 نيظفح مع اولس امو (©) َنوُلاَصَ ووته نل ٠
 هو ر ر ورحم ر ع حر کک ےس 2 ر حض مار ر ل دس حس م ج 0

 واك ام رال بو لَه 2آ تورظني كيارذلآ لع 2 ن وكحضي راتکلا 1

 .«© لي ٠

 ةفلاخملاو ةيصعملا وهو مرجلاب اوماق يأ «اومرجأ نيذلا نإ# 4
 ةيرخسو ًاءازهتسا 4 نوكحضي اونمآ نيذلا نمإ ايندلا يف يأ «اوناك

 نونمؤملا رم اذإ نوكي نأ حصي لعافلا اورم اذإو# .مهل ًاراغصتساو ٠

 مهفت نأ يغبني يتلا ةدعاقلاو «نينمؤملاب نومرجملا رم اذإ وأ ءنيمرجملاب ٠
 بجو رخآلا امهدحأ يفاني ال نيينعم تلمتحا اذإ ةيآلا نأ :ريسفتلا يف ,
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 .نيمرجملاب نينمؤملا رورم لاحو «نينمؤملاب نيمرجملا رورم

 ةرخس ءالؤه ىلإ رظنا ءآضعب مهضعب زمغي ينعي «نوزماغتي#

 ,, اذإ «نيهكف اوبلقنا مهلهأ ىلإ اوبلقنا اذإو# .ًاراغصتساو ءازهتساو

 . هولان امب نيهكفتم ينعي (نيهكف اوبلقناإ# مهلهأ ىلإ نومرجملا بلقنا
 7 نوهكفتيو نورخسيو نؤزهتسي مهف .نينمؤملا ءالؤهب ةيرخسلا نم

 .. رمألا نكلو «نينمؤملا اوبلغ مهنأو اوحجن مهنأ مهنم اّنظ اذه

 .. اذإ# «نولاضل ءالؤه نإ اولاق مهوأر اذإو# :ىلاعت لاق مث . سكعلاب

 ., :ىنعملا راص نيرمألل اهانلعج اذإف ءمعأ كلذ نأل ؛نيينعملا ىلع اهله

 ٠ نونمؤملا رم اذإو ءاوزماغت سولج مهو نينمؤملاب اورم اذإ نيمرجملا نأ
 ٠ لاح :نيلاحلل ةلماش نوكتف ًاضيأ اوزماغت سولج مهو نيمرجملاب

0 

 1 ‹#نولاضل ءال وه نإ اولاق# نينمؤملا نومرجملا او يأ «مهوأر

 22 نم كلذ ريغ ىلإ نوددشتم نوتمزتم «نورخأتم «باوصلا نع نولاض

 امو هلبق امو مويلا اننامز يف فلخ فلسلا ءالؤهل ناك دقلو «باقلألا

 هلك اذه قوفو ‹ تمزتم ددشتم هنإ : ميقتسملا نع نولوقيو نوفلختم

 ٠ هللا لاق «نيناجم وأ ةرحس مهنإ مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلل اولاق نم
 + وأ رحاس اولاق الإ لوسر نم مهلبق نم نيذلا ىتأ ام كلذك# :ىلاعت

 . مهلانيس نيدلاو ملعلا لهأ نم لسرلا ةثروف .[0؟ :تايراذلا] . €نونجم

 ها اموت ةيرخسلاو ءوسلا باقلأ نم لسرلا لان ام لسرلا ءادعأ نم

 ٠ تابثإلا لهأ فلسلل ليطعتلا لهأ عدبلا لهأ بيقلت اذه نمو «كلذ

 نورفني يتلا ءوسلا باقلأ نم كلذ هبشأ امو ةهبشم ةمسجم ةيوشح مهنأب
 ` نأ يأ «نيظفاح مهيلع اولسرأ امو# يوسلا قيرطلا نع سانلا اهب

 | لب «مهيلع نومكحيو مهنوبقري ءالؤهل نيظفاح اوثعب ام نيمرجملا ءالؤه



 رافكلا نم اونمآ نيذلا مويلاف# :ىلاعت لاق مث لجو زع هلل مكحلا 7

 رافكلا نم نوكحضي اونمآ نيذلا «ةمايقلا موي ينعي مويلا #نوكحضي 8
 قلعتم «رافكلا نمو هربخ «نوكحضي#و أدتبم *نيذلافإ#ف يب
 | اذهو ءرافكلا نم مويلا نوكحضي اونمآ نيذلاف : ىنعملاو .نوكحضيب |
 © يف نينمؤملاب نيمرجملا كحض امأ .هدعب ءاكب ال يذلا كحضلا وه هللاو »
 (نورظني كئارألا ىلع# روبثلاو ليولاو نزحلاو ءاكبلا هبقعيسف ايندلا اج
 ةمخفلا ولاه كتارآلاو حا ى كئتارآلا لع نيتمؤللا نأ يأ(
 ي ءباوثلا نم مهل هللا دعأ ام نورظني يأ «نورظنيإ» ةريضنلا ةنسحلا ا
 هل يف مهو مهيلإ نورظني ءايندلا يف مهب نورخسي نيذلا كئلوأ نورظنيو 4
 | لوقي نيرق يل ناك نإ مهنم لئاق لاقل :ىلاعت هللا لاق امك هللا باذع 0
 متنأ له لاق .نونيدمل انإأ ًاماظعو ًابارت انكو انتم اذإأ نيقدصملا نمل كنتأ ال
 نأ مهيلع ضرعي ةنجلا يف هباحصأل لوقي ١١ ٠٤[. :تافاصلا] «نوعلطم يأ

 علطاف## هب بذكيو ثعبلا ركني ايندلا يف ناك يذلا هنيرق ىلإ اوعلطي ©

 نيدرتل تدك نإ هللات# :هل لاق هلصأو هرعق يف #ميحجلا ءاوس يف هآرف 9ُ
 نوري نينمؤملا نأ ىرت تنأف * نيرضحملا نم تکل يبر ةمعن الولو 1

 "٠ :ىلاعت لاق مث .ةنجلا يف نونمؤملاو رانلا رعق يف نوبذعي مهو رافكلا 7
 4( لهو «يزوج يأ 4بوثإ (نولعفي اوناك ام رافكلا بوث له# ج*
 يف مهلعف ءازج مهازاجو رافكلا بوث دق ىلاعت هللا نأ يأ ريرقتلل انه | ر

 لدعلا نيب رئاد همكحف .لدع مكح للاعتو هناحبس وهو ءايندلا ٣
 ةبسنلابو «لضف هؤازجو همكح اونمآ نيذلل ةبسنلاب «لضفلاو يه
 مت اذهبو «نيملاعلا بر هلل دمحلاف «لدع هؤازجو همكح نيرفاكلل 0

 نأ ىلاعت هللا لأسن نيففطملا ةروس ىلع لجو زع هللا هرسي يذلا مالكلا ©
 . ميرك داوج هنإ . نيظعاولا نيظعتملا نم انلعجي نأو «هب مكايإو انعفني

 جا رالي را ريال يي ا"



 * مخ مك ى مث مج مخ مخ وح وحلا 0

© 
 ا قاقشنالا ة ةروس ردسفت

 4( ا کت رل ر لا رتی

 E ر تقف املا ادل ©

 5 ل یک ھل ت اک © تغمر تاک © دقن

 E س ةبتك فو نم اما :) ِهيِفَلمف احدک
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EOLنم ام 21  Eج 0  
 ا ىلا سم رے دور مسه ل فن 6 ر اريعس نلصیو ر ارون اوعدپ فوسف Oe 2 O و ا یر

 © ب واب ناک د نإ ب 9 روج نل نأ

 . من.

 44 :لاعت هلوقك تجرفناو تحتفنا :تقشنا (تقشنا ءامسلا اذإ# '
 يأ تقشنا اذإف# :ىلاعت هلوقكو .[4 :تالسرلاا #تجرف ءامسلا اذإو# | ي

 8 ال ذئمويف .نابذكت امكبر ءالأ يأبف .ناهدلاك ةدرو تناكف ءامسلا ا”

 4# .ةمايقلا موي اهقاقشناف ًاذإ .[۳۹ :نمحرلا] #ناج الو سنإ هبنذ نع لأسي ايف

 نأ لجو زع ار رمأ تعاطأو تعمتسا ىنعمب :تنذأ #اہرل تنذأو# ا

 «ادادش ًاعبس# ىلاعت هللا اهفصو امك تناك يه امنيب تقشناف قشنت 8.

 : ٤١[. :تايراذلا] #ديأب اهانينب ءامسلاو# : ىلاعت لاق امك ةيوق .[17 :أبنلا] |

 5 جرفتت ققشتت ةمايقلا موي قشنت ةميظعلا ةيوقلا ءامسلا هذهف ةوقب يأ

 عمست يأ «نذأت نأ اهل قح يأ *تقحو# ىلاعتو هناحبس هللا نذإب |#

 1 ءعيطتو عمستف «لجو زع اهقلاخ امر هللا اهرمأ يذلا نآل ؟ عيطتو 4

 Ear 1 لليل اي اياب اي يالا



0 
 هللا لاق اهقلخ ءادتبا يفف ءاهقلخ ءادتبا يف تعاطأو تعمس اهنأ امك

 ضرأللو اهل لاقف ناخد يهو ءامسلا ىلإ ىوتسا مث# :ىلاعتو كرابت ”
 يمدآلا اهيأ لمأتف ١١[. :تلصف] #نيعئاط انيتأ اتلاق ًاهرك وأ ًاعوط ايتئا ٠

 زع هلل عيطتو عمست ةميظعلا تاقولخملا هذه تناك فيك فيعضلا رشبلا
 28 ءادتبا يف .قلخلا ءاهتنا يفو قلخلا ءادتبا يف ةميظعلا ةعاطلا هذه ءلجو 8

 .٠ قلخلا ءاهتنا يف «نيعئاط انيتأ اتلاق ًاهرك وأ ًاعوط ايتتا# :لاق قلخلا ٠
 * 7 عمست نذأت نأ اهل قُح 4تقحو اهيرل.تنذأو .تقشنا ءامسلا اذإ»
 3 ارل اهعامتسال ًاديكأت *تقحو ارل تنذأو# : لاق داعأ مث . عيطتو

 .  اهيلع نحن يتلا ضرألا هذه تدم ضرآلا اذإو# .اهمرل اهتعاطو
 اها كنا إو فرود ةرك انآ اوا هدو رغ الا

 8 «نآلا ةرودم يهف - ًاليلق ةدتمن ع ٌدايلق ةحتفنم ةيبونجلاو ةيلامشلا 0

 ١ اهيف «ضفخنملا اهيفو ءآدج عفترملا اهيف ةجرعم ًاضيأ يه مث :ًايناث |
 ٠  ةمايقلا موي نكل ةيوتسم ريغ يهف «لامرلا اهيف .لوهسلا اهيف «ةيدوألا

 ' ي هدلجلا دمك ينعي ميدألا دمك ًادحاو ادم دمت يأ «تدم ضرألا اذإو» ٠
 ١ - قئالخلا مهو  اهيلع نيذلا نإ ىتح دع طاس وأ ادل نفرق اهنأك 3

 22 ول ءرصبلا مهذفني ال نآلا نكل ءرصبلا مهذفنيو «يعادلا مهعمسُي ٠

 ” موي نكل مهارت ال نيضفخنم نيديعبلا تدجول ضرألا ىلع سانلا دتما
 0 عمجي) :ثيدحلا يف ءاج امك مهاندأ لثم مهاصقأ راص تدم اذإ ةمايقلا

 8 مهعمسيف «دحاو ديعص يف نيرخآلاو نيلوألا ةمايقلا 00 ىلاعت هللا

 1 ينب ثشح يأ ٭# تلختو اهيف ام تقلأو# . °( رصبلا مُهذفنيو «يعادلا 0

 00 رع هلل مهروبق نم نوج رخيف ثثحلا هذه يقلت .ةمايقلا مو اهيقلت مدآ 0

 8 باتك «ملسمو ©2050 «حون عم انلمح نم ةيرذ» باب «ريسفتلا باتك «يراخبلا هجرخأ (۱)

 5 .(۳۲۷) )١95( اهيف ةلزنم ةنجلا لهأ ىندأ باب «ناميإلا



 پپپ © ٠ قاقشنالا ةروس ريسفت 0

 مهتاهمأ نوطب نم اوجرخ امك يأ .قلخ لوأ مهأدب امك .ءلجو

 ءًايفاح كمأ نطب نم تجرخ تنأو «ضرألا نوطب نم نوجرخي ٠
 سانلا ةماع نكل ًانوتخم قلخي دق سانلا ضعب نأ الإ لرغأ ءًايراع و“

 | موي ضرألا نطب نم جرخت كلذك ًالرغ مهتاهمأ نوطب نم نوجرخي 0
 3 تسل لرغأ ءاسك كيلع نشل ايزاغ «لاعت كيلع سيل افا ةمايقلا ©

 اي :ةشئاع تلاق كلذب مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ثّدح الو ءًانوتخ 5

 ١ اي» :لاق ؟ضعب ىلإ مهضعب رظني «ًاعيمج ءاسنلاو لاجرلا : هللا لوسر
 . لك «ديدش رمألا « "”(ضعب ىلإ مهضعب رظني نأ نم دشأ رمألا ةشئاع #
 ٠٠ .[۳۷ :سبع] #هينغي نأش ذئموي مهنم ءىرما لكل# هسفن نع هال ناسنإ +

 بعتري هنإف روصت درجم تقولا كلذ يف سانلا روصت اذإ ناسنإلاو ٠
 ارل تنذأو# «مويلا اذهل لمع آنمؤم القاع ناك اذإو .فاخيو #
 تناك نأ دعبف تقحو ارل تعاطأو تعمتسا ىنعي تنذأ * تقحو ف

 مث .ًادحاو ًادادتما ةدتمم دلج اهنأك تراص لزانلاو عفترملا اهيف ةرودم 8

 #4 :حداكلا «ًاحدك كبر ىلإ حداك كنإ ناسنإلا امي اي# :لجو زع لاق ©"
 حدكت كنأ ينعي كبر ىلإ# :هلوقو ةقشم عونو دجب يعاسلا وه

ES Eكسل  
 أه رع هللا ىلإ انعجر انتم اذإو تومنس اننأل ءهللا ىلإ ىهتني تنك امهم 8“

 ا كبر ىلإ نأو# لجو زع هللا وه هتنملا نإف تلمع امهمف ‹ لجو 0

 22 ىتح «ًاحدك كبر ىلإ حداكا :لاق اذهلو ٤١[. :مجنلا] «ىهتنملا 5.
 6 0 نإ مث مهبايإ انيلإ نإ لجو زع هللا هتياغ اًحداك حداك يصاعلا وأ

 ١ عيطملا نأ :يصاعلاو عيطملا نيب قرفلا نكل ٠١ ۲١[. :ةيشاغلا] 4مهباسح ر

 0 يصاعلاو .ةمايقلا مو هللا ةاضرم لإ هب لصي « هللا هاضري لمع لمعي 8

E 
 )١( ص هجيرخت مدقت )18(.



 هما مك هك هب مخ مح محك مخ مك مح مخ © ظ
 | مع ءزج ريسفت 5

 الذ نيش ی و ةنم تالت يهنيك قاركل ا 2

 1 : هلوق ًاذإ لجو زع هللا ىلإ يهتني كلذ عم نكل « هللا ب 5 ب المع لمعي 0

 ® كبر ىلإ حداك كنإإ رفاكو نمؤم ناسنإ لك معي «ناسنإلا اهيأ ایل
0 

 * بيترتلا ىلع لدت اهنإ :نويوحنلا لوقي ءافلا #هيقالمف ًاحدك " |
 وت | برق نع ينعي ب 3 ْ «تآل نودعوت ام نإ# ب هيقالم تنأف «ىنعي «بيقعتلاو 3

 94 بيرق ةعاسلا لعل كيردي امو# بيرق تآ لكو .[14 :ماعنألا] هَ
 +ل ةبيرق لجو زع برلا ةاقالم نأ كل نيبتي نأ تعش اذإو .[97 :ىروشلا]
 | هذه امنأك ةنس ةئم كل ىضم ول «نآلا كرمع نم ىضم ام رظناف

 | .ةدحاو ةعاس هنأك انرامعأ نم ىضم يذلا لك .ةدحاو ةعاس تاونسلا

 ب ايندلا ةايحلا نيب يذلا خزربلاف «ناسنإلا تام اذإ مث «بيرق وه ًاذإ

 3 مان لقنلو ًائداه ًامون مان اذإ ناسنإلاو «ةظحللاك بيرق بيرق ةرخآلاو
 © مان هنأ عم ةدحاو ةقيقدب مونلا ردقي هنإف ماقو «ةعاس نيرشعو ًاعبرأ

 0 يضمي ةايحلا يف حورلا ةقرافم يف اذه ناك اذإف ءةعاس نيرشعو ًاعبرأ

 01 Sk حورلا تناك اذإ كلاب ا هذهب وا ا
 6 اهنأك ناسنإلا ىلع تاونسلا رمتس «ميحج وأ ميعنب امإ ةلوغشم ندبلا و
 3 لاح يف نمزلا دادتماك سيل انتظقي لاح يف نمزلا دادتما نأل .ءيشاال اڕ
 ١ ةفاسم سمشلا لاوز ىلإ سمشلا عولط نم ظقيتسملا ناسنإلاف ءانمون م
 3 هتامأ يذلاو «ءيش اهنأك ام ًامئان ناك ول نکل «ءليوط تقولا نأب سحي جب

 | . موي ضعب وأ ًاموي تثبل لاق تثبل مك لاق# هثعب مث ماع ةئم هللا |

 7 «موي ضعب وأ ًاموي انثبل :اولاق ؟متثبل مك : ضعبل مهضعب لاق اوثعب 1"

 1 ءالؤه ىلع تاونسلا ت كلف نحسن الا نإ لعل اذهو

 لاح نل «ةدحاأو ةقيقد الإ اهنأك ام تاونسلا « معن لوقن ؟تاومآلا 8

 + ريغ ةيئزج وأ ةيلك ةقرافم تناك ءاوس هندب حورلا قرافت نأ دعب ناسنإلا | 7

 اكان ج ی يلا ديل ب ا ا ا ا



 E مك هك مخ هك سك هكا مخ هك مك 9
 1 قاقشنالا ةروس ريسفت 0

 E نم E اذإف «ندبلا يف حورلا تناك اذإ هلاح |

 يأ 5 وهف ءرثكأو رثكأ صلقتب تولا يف يك لا سلع ملا ف 5

 0 000 اا :اولاق ؟ شبل مك

 . ةدملا ا مهب ىسولا ل كاكا ١ سر «لاكشإ اهيف ناسنإلا نيك

 | ةلادلا (ءافلاب) يأ «هيقالمف# :لاق اذهلو «ةريصق اهنإف روبقلا لهأب 2

 . لجو زع هللا يقالت نأ عرسأ امو «بيقعتلاو بيترتلا ىلع ا ْ

iمالو ؛هرهظ ءارو نم هباتك ذخأي نم مهنمو «هنيميب هباتك ذخأي نم  " 

 3: ناسنإلا نأ ركذ ال «ًريسي ًاباسح بساحي فوسف .هنيميب هباتك يتوأ |
 . ىلإ يهتني اذه هلمع نأو طاشنو دجب لماع يأ «ًاحداك# هبر ىلإ حداك 5
 | هيلإو ضرألاو تاومسلا بيغ هللو# :ىلاعت هللا لاق امك لجو زع هللا / |

 3 هباتك يتوأ نم امأف# :لاق اذه کدال .[1۲۳ :دوه] هلك رمألا عجري ]| |

 وا «ةيمیب ةباتك ىتؤي نم مهنم نيلماعلا ءالؤه نأ ىلإ ةراشإ ‹#هنيميب اه
 ٤ هنيميب هباتك يتوأ نم امأفإ» ه هرهظ ءارو نم هباتك ىتؤي نم مهنمو 0

 8 هنأ لمتحي ؟هيتؤي يذلا نمف «هلعاف مسي مل امل ينبم لعف انه (يتوآ#و 3

4 

7 

 هملتسي يأ هنيميب هباتك ىطعي هنأ مهملا «يردن ال كلذ ريغ وأ «ةكئالملا ا

 ىلاعت هللا هبساحي يأ 4ًاريسي ًاباسح بساحي فوسف# . ىنميلاب 2
 32 كلذب تءاج امك رسع يأ هيف سيل «ريسي باسح هنكل «هيلع هلمع يک

 م :لوقيف «هبونذب هررقيو «نمؤملا هدبعب ولخي لجو زع هللا نأ :ةنسلا
 €٠ هللا لوقيف ركني الو كلذب رقيو ءاذك تلمع ءاذك تلمع ءاذك تلمع ٠

 + | كلاهرفغأ انأو ايندلا يف كيلع اهترتس دق» :ىلاعت غنا
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 مع ءزج ريسفت

 «دبعلا ىلع هللا ةّنم هيف رهظي ريسي باسح.اذه نأ كش الو « "”مويلا
 لاق امك لجو رع هللا وه هل بساحملاو .هراشبتساو كلذب هحرفو 0

 .[17 ۰۲١ :ةيشاغلا] «مهباسح انيلع نإ مث .مهمايإ انيلإ نإ# :ىلاعت ١

 ١ ةنجلا يف هلهأ ىلإ باسحلا نم بلقني «ًارورسم هلهأ ىلإ بلقنيو#
 ..# نأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ربخأ دقو «بلقلا رورسم يأ ءًارورسم . ٠
 م كلذ دعب مه مث « “ردبلا ةليل رمقلا ةروص ىلع ةنجلا لخدت ةرمز لوأ 2

 20١ هجولا رانتسا رس اذإ بلقلا نأل ؛بلقلا رورس ىلع لدي اذهو «تاجرد ٠

 17  ©اًريعس ىلصيو .اًروبث وعدي فوسف .هرهظ ءارو هباتك يتوأ نم امآو ©.
 8 نع سلو هرهظ ءارو هباتك ىتؤي هللاب ذايعلاو ءايقشألا مه ءالؤه 0

 ٠٠ © هلامشب هباتك يتوأ نم امأو# ةقاحلا ةروس يف ىرخألا ةيآلا يفو «هنيمي 1
 مهنم : نيمسق ىلإ مسقني هنيميب هباتك ىتؤي ال نم نإ :ليقف .[؟0 :ةقاحلا] ©.

 برقألاو «هرهظ ءارو هباتك ىتؤي نم مهنمو «لامشلاب هباتك ىتؤي نم 3

 ٠ نم نوكت ىتح هدي ىولت نكلو «لامشلاب هباتك ىتؤي هنأ ملعأ هللاو
 "8 ذخألا نوكيف «هرهظ ءارو هللا باتك ذبن هنأ ىلإ ةراشإ «هرهظ ءارو #-
 ١., زع هللا باتك هرهظ ىلو دق هنأ ىلإ ةراشإ فلخلا ىلإ هدي ىولت مث لامشلاب ۽

 «هاليو اي هاروبثاو :لوقي «روبثلاب هسفن ىلع وعدي يأ «ًاروبث وعدي

 كلذ يف عفني ال اذه نكلو «ةرسحلاو مدنلا تاملك نم كلذ هبشأ امو

 “٠ يف امأ ءايندلا يف وه «لمعلا تقوف لمعلا تقو ىهتنا هنأل ؛مويلا ٠

 #2 يتلا رانلا لصي يأ #اًررعس ىلصيو# ءازجلا وه امنإو لمع الف ةرخآلا 1
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 0 ءملسمو .(7757) ةقولخ اهنأو ةنجلا ةفص.يف ءاج ام باب «قلخلا ءدب باتك «يراخبلا هجرخأ (؟) 5
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 ES اد اينف ادلع نركيو ب رت

 ئ 4 مدنلا هبقعأ رورسلا اذه نكلو ارورسم هلهأ ف انيدلا 2 ناك هنإ

 3 0 رب هباتك يتوأ نميف ىلاعت هلوق نيب طبراو < ن يناذلا كرخاو

 ٠ قرف دجت «ًارورسم هلهأ يف ناك# اذهو ,«ًارورسم هلهأ ىلإ بلقنيو# 00
 مهنم انلعجي نأ هللا لا مئاد رورس لوألا رورسف ‹نيرورسلا نيب ا - 5

 الف نآلا امأ #ًارورسم هلهأ يف ناك# بهذ «لئاز رورس يناثلا رورسو
 ١ اذهلو «توملا دعب عجري الأ : يأ «روحي نل نأ نظ هنإ# هدنع رورس

 5 ماظعلا ييحي نم :نولوقيو «ثعب ال نولوقيو ثعبلا نوركني اوناك 2
 3 روحيس يأ #ىلب# :ىلاعت لاق #روحي نل نأ نظ هنإ# ميمر يهو ..

 يذلا لجو زع هللا ىلإ عجريس هنأ ينعي ًاريصب هب ناك هبر نإإ# عجريو ٠
 .هلدعو هتمكح هيضتقت ام ىلع اهيلع هبساحي فوسو «هلامعأب ريصب وه

 ۵ یا اإ ٍرَمَصْلاَو (؛ ©9 ّقَسَو امو لكلا 3 ی مشب مق كل

 لا ها € نومي ال ا5 وي طي
 6 معَ أَو | 9 َتوْركُم وردك نبدأ لب | © ١ ® َنوُدِحَ 7

 ص

 ع

 ._ تكلل ويعو اواز الإ ری ی شرق 0 رغ “ص
 . 409 نمير م

 قستا اذإ رمقلاو .قسو امو ليللاو . قفشلاب مسقأ الفل

 0١ «هب مسقُمو ءمسق نم ةنوكم ةلمجلا هذه .(قبط نع ًاقبط ن نبكرتل 8
 0 ل هلوق يف مسقلاف «مسقمو «هيلع مس

 < في تابثإ وه لب كلذك سلو « يفن # مسقأ الإ ىنعم نأ 0 8

0 

1 



 اهلو مالكلا ماقتسال نآرقلا ريغ يف تفذح ولو «هيبنتلل اهب ءيج انه |.

 الفل .#ةمايقلا مويب مسقأ ال» .4دلبلا اذهب مسقأ ال# لثم رئاظن ©.

 لوقي اهلكو .#نورصبت امب مسقأ الف# .#قراشملا برب مسقأ يك

 زع هللا وهف مسقملا امأ «تبثم مسقلا نأو «هيبنتلل اهيف (ال) نإ : ءاملعلا 5
 هذه يف هب مّسقملا امأ ميت احس ريو ا 1

 الب قداضلا هناختبسن وز هزت لخلل مسني اذا لئاق لاق نإف 7

 وهو هربخ ىلع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا مسقي كلذكو ؟ !مسق م

 ناسللاب لزن ميركلا نآرقلاو .مالكلا دكؤي مسقلا نإ :انلق

 اذه راص مسقلاب مالكلا نودكؤي مهنأ مهتداع نم ناك اذإو يبرعلا

 .نآرقلا هب لزن يذلا يبرعلا ناسللا ىلع ًايراج بولسألا

 بورغ دعب نوكت يتلا ةرمحلا وه قفشلا #قفشلاب# :هلوقو
 تقو لخدو برغملا تقو جرخ ةرمحلا هذه تباغ اذإو .سمشلا

 وهو ضايبلا باغ اذإ لاق مهضعبو ءاملعلا رثكأ لوق اذه «ءاشعلا

 .روهمجلا هيلع يذلا نكل «ةعاس فصن وحنب ةرمحلا دعب بيخي
 اذإو ةرمحلا وه قفشلا نأ وه : هيلإ عجر هللا همحر ةفينح ابأ نإ :لاقيو

 ليللاو» برغملا تقو جرخيو ءاشعلا تقو لخدي هنإف قفشلا اذه باغ |

 مسقأو ينعي «قفشلا ىلع فوطعم هب مسقم ًاضيأ اذه «*قسو امو #

+ 

5 3 
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 ظ
 ىلإ ريشي امبر كلذكو ءاهتويبو اهروحج نم زربتو جرختو عمتجت .كل |

 . فورعم رمقلا #قستا اذإ رمقلاو# . ضعب ىلإ مهضعب سانلا عامتجا
0 

| + 

 . فورعم ليللا *قسو امو ليللاو# نامسق ناذهو قسو امو ليللاب

 | هبشأ امو ماوهلاو شوحولا عمجي ليللا نأل ‹ عمج ام يآ (قسو امو 0
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 : ص ج 22--
 يلايل يف كلذو .«لمكو متو هرون عمتج اذإ ينعي * قستا اذإ# ىنعمو

 رمقلابو . عمج ام يأ *قسو امو ليللاب# لجو زع هللا مسقأف .رادبإلا 4

 باطخلاو €قبط نع ًاقبط نبكرتل# :كلذ دعب لاق مث «ليللا ةيآ هنأل
 لاوحألا نأ ينعي وهو «لاح نع ًالاح نبكرتل يأ «سانلا عيمجل انه
 «نادبألا لاوحأو «ناكملا لاوحأو «نامزلا لاوحأ لمشيف ريغتت

 :بولقلا لاوحأو

 *سانلا نيب اهلوادن مايألا كلتو# لقنتت نامزلا لاوحأ :لوألا
 «سفنلا طاسبناو حارشنالاو رورسلا هيف نوكي مويف ٠٤١[. :نارمع لآ] |
 اهلا نأ ريغ نم اذهب رعشيل ناسنإلا نإ ىتح «سكعلاب نوكي رخآ مويو 0

 ERI رعاجلا كوفي اذه رس روعي ين كادوا

 ًاقبط بكري ناسنإلا نأ دبال اذكه نكل كيس نؤذن كعلاب يناثلا مويلا 94

 يلاتلا مويلا يفو ءًالزنم مويلا اذه ناسنإلا لزني ةنكمألاا : يناثلا 5

 رسن مويو ءاسن مويو 2 انل مويو انيلع مويو
 يفو ارورسم أحرف مويلا حبصت هسفنب دحاو لك هفرعي ءيش اذهو

 رج يهتنت ا ة امو «ةرخآلا يف لزانملا هب نأ نإ اعبارو الاتو را الز 5+
 | نارا نه كيل وروزقلا . ةتقؤم لزانم يه روبقلا يهو ةرخآلا .

 رثاكتلا مكاهلأ» :ىلاعت هللا لوق أرقي اجر يبارعأ عمسو .ةلحرم يه | ڕ
 يبارعألاف «ميقمب رئازلا ام هللاو» :يبارعألا لاقف ©رباقملا مترز ىتح

 وه امك هنأل «هيلإ ريصملا نوكي ًائيش روبقلا هذه ءارو نأ فرع هترطفب 4
 نالف» دئارجلا يف هؤرقن ام نأ فرعن هبو «يشميو روزي رئازلا مولعم |.
 رفك اهلولدمو ريبك طلغ ةملكلا هذه نأ «ريخألا هاوثم ىلإ هولقن مث يفوت 9.

 ىوثملا وه ربقلا تلعج اذإ كنأل ءرخآلا مويلاب رفك لجو زع هللاب ي
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 01 E وه ربقلا نأ ىري يذلاو «ءيش هدعب سیل هنا ي ىنعي اذهف ريالا 5

 4 را امإو ةنج امإ ريخألا ىوثملاف «رفاك «ىوثم هدعب سيلو ربخألا ٠#

 ةر ىلإ عمتساو قبط نع ًاقبط اهيف ناسنإلا بكري نادبألا :ثلاثلا 3
 فعض دعب نم لعج مث فعض نم مكقلخ يذلا هللا# :ىللاعت هللا لوق .

 5 ميلعلا وهو ءاشي ام قلخي ةبيشو ًافعض ةوق دعب نم لعج مث ةوق #2
 .. عمجت نأ نكمي ًاريغص ًالفط ناسنإلا قلخي ام لوأ ٠٤[. :مورلا] «ريدقلا

 ىوفي لازيال مث « ءافيعض ديلا هذبم هلمحتو كنم :م ةدحاو ديب هيلجرو هيدي 0

 داع 0 لحد اذإ ١ يوفق دلج اا د نوكي یتح اور ادیور 0

 5 5 انل نسحي نأ هل لاش e ىتح 32 ًائيش صقني يوا
 .ةمتاخلا

 +  لاوغأ !؟بولقلا لاح اه كازدآ امو: تولقلا لا : عبارلا 3

 4 نيب مدآ ينب بولق لك بولقلا ءةمقنلا يهو ةمعنلا يه بولقلا ٠
 8 دا نإ هغازأ ءاش نإف 5 ا فيك هبلقي نمحرلا عباصأ نم نيعبصأ 0

 5 :لاق ثيدحلا اذه يف مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ثّدح الو ءهاده

 7 لاوحأ اهل بولقلاف 3 2"”(كنيد ىلع ىبلق تن بولقلا بلقم مهللا» 31

 0 ةرات ءايندلا نم ءىشب قلعتي ةراتو ءايندلاب بلقلا قلعتي ةرات 2( ةييجع 8

 #١ ءاسنلا نوكتو ءاسنلاب قلعتي ةرات ءهمه ربكأ لاملا نوكيو لاملاب قلعتي ['
 ةي ةرات ءهمه ريكأ كلذ نوكيو لزانملاو روصقلاب قلعتي ةرات «همه ريكأ ٍ

 هللا عم نوكي ةرات همه ربكأ كلذ نوكيو تارايسلاو تابوكرملاب قلعتي ٠٠

 .(١ا/) (55065) ءاش فيك بولقلا ىلاعت هللا فيرصت باب «ردقلا باتك « ملسم هجرخأ 20( 0

 يي :لاقو )۲٠٠١( «نمحرلا يعبصأ نيب بولقلا نأ ءاج ام باب ءردقلا باتك «يذمرتلا هجرخأ (۲) 0
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 اهلك ايندلا نأ ىريو ء«ىلاعتو هناحبس هللاب قلعتي هللا عم ًامئاد لجو زع

 هل تقلخ اهنأل ؛ايندلا مدختسيف «هللا ةعاط ىلإو هللا ةدابع ىلإ ةليسو

 نيذلا مه ءاهنومدخي نيذلا مه ايندلا باحصأو .ايندلا همدختست الو 37

 اومدختسا نيذلا مه ةرخآلا باحصأ نكل .اهليصحت يف مهسفنأ اوبعتأ |

 «رتافدلا نوعجاري يلايللا اورهس اهم اوبعت نيذلا ايندلا باحصأ نكل 0

 «تاعوفدملا نوعجاري «تافورصملا نوعجاري «تاكيشلا نوعجاري 2

 مو ايندلا مهتمدختسا ةقيقحلا يف ءالؤه ءاوفرص امو اوذخأ ام نوعجاري 1١

 هب ينغتسي ًافافك هقزر هللا لعج يذلا نئمطملا لجرلا نكل ءاهومدختسي 0

 ءايندلا هتمدخ يذلا وه اذه « هللا ةعاط نع هب يق لو ‹«سانلا نع

 . «عبرألا لاوحألا مظعأ يه بولقلا لاوحأو «بولقلا لاوحأ هذه +
 ٠ تفرص نيأ ةظحل لك ةعاس لك انبولق عجارن نأ ًاعيمج انيلع بجي اذهلو |

 . ريثك ىلع بلغو مدلا ىرجم مدآ نبا نم يرجي ناطيشلا نكلو ؟ًالامشو (+

 او e هبلق بهذ هتالص 5 لخد اذإ هدجتف نيتداهشلا لعب 0

 نولوقي نوحيصي سانلاو «ًائيش اهنم لقعي لو هتالص نم جرخي ىتح |,
 له ىخأ اي :لاقيف ؟هللا دعو نيأ ركنملاو ءاشحفلا نع اناهنت ال انتالص ٠

 ال يتلا سيجاوهلا باب كل حتفت ربكت نيح نم تنك اذإ ةالص كتالص ان
 دقو «كبلقب لصت مل نكل كمسجب تيلص ؟لصم تنأ لهف ءاهل ةياهن ١

 نم كل سيل هنإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع ثيدحلا يف ءاج ©

 ءاهرشع .ءاهثلث ءاهعبر ءاهفصن اهنم تلقع ام الإ كتالص ي٣
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 م مث قبط نع ًاقبط بكرت بولقلاف ًاذإ ءاهنم لقعت ام بسح “«اهسمخ 59
 ال نآرقلا مهيلع ءىرق اذإو .نونمؤي ال مهل امف# :ىلاعت لاق #
 ١ ول مهيلع اذامو «ناميإلا نم مهعنمي ءيش يأ مھل ام #نودجسي 5ُ

 | نم مهعنمي ءىش يأ .هللا مهقزر ام اوقفنأو رخآلا مويلاو هللاب اونمآ اپ
 نولتقتأ# : نوعرف لآ نمؤم لاق ءاونمآ اذإ مهرضي ءيش يأو «ناميإلا 2

 ًايذاك كي نإف مكبر نم تانيبلاب مكءاج دقو هللا يبر لوقي نأ الجر

 | 1۲۸ :رفاغ] *مكدعي يذلا ضعب مكبصي ًاقداص كي نإو هبذك هيلعف |
 © ال مهل امف# :مهل ًاخبوم لاق اذهلو ؟نمآ اذإ ناسنإلا ىلع ءيش يأف |

 | زع هلل نوعضخي ال يأ (نودجسي ال نآرقلا مهيلع ءىرق اذإو .نونمؤي 5
0 

5 
 ل

APE 

 نكل ضرألا ىلع دجست مل نإو «هلل عوضخلا ىنعمب انه دوجسلاف لجو

 اذإ# نينمؤملا نم تنأف كلذك رمألا ناك نإ لذيو نيليو بلقلا دجسي #

 كلذك كبلق نكي مل نإو .[" :لافنألا] «ًاناميإ مهتداز هتايآ مهيلع تيلت ا

 0 «نودجسي ال نآرقلا مهيلع ءىرق اذإ نيذلا ناك رسما نم هس كبف 2

 58 أرق اذإ ناسنإلا نأ نآرقلا ةءارق دنع لجو زع هلل عوضخلا تامالع نمو
 | هذهب ءاملعلا ضعب لدتسا دقو ء«ًاعوضخو هل الذ هلل دجس ةدجس ةيآ 5

 "٠ ةدجس ةيآب رم اذإ ناسنإلا نإ :لاقو .ةوالتلا دوجس بوجو ىلع ةيآلا هم

 8 لوقلا اذه ناك نإو ةبجاوب تسيل اأ : حيحصلاو .ًامثآ ناك دجسي لو 8

 يأ نبا مالسإلا خيش رايتخاو ةفينح يبأ بهذم وه بوجولاب لوقلا ينعأ ا

 ص نع حيحصلا يف تبث هنأ كلذو ‹ حوجرم لوق اذه نكل « هللا همحر ةيميت 8

 +: ًاموي سانلا بطخ هنأ - هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ وجب
 ا مث «دجسف ربنملا نم لزن ةدجسلا ةيآ لصو املف لحنلا ةروس أرقف 8
 .© مل هللا نإ : هنع هللا يضر لاقف دجسي ملو اهب رمف ةيناثلا ةعمجلا نم اهأرق 9

 لا )00( 7 2
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 قاقشنالا ة ةروس ريسفت

 ت ___ تاع عسل ي
 ةباحصلا نم رضحمب كلذ ناكو ) “ءاشن نأ الإ دوجسلا انيلع ضرفي

 نأو «تدجس اذإ ربكت نأ دبالف ةالصلا يف تدجس نإ امأ «ةالصلا
 يف دوجسلا مكح اهل ناك ةالصلا يف تناك امل اهنأل ؛تضمم اذإ ربكت

 امب ملعأ هللاو .نوبذكي اورفك نيذلا لب# :ىلاعت هللا لاق .ةالصلا

 ال نآرقلا مهيلع ءىرق اذإ مهنأ ىلاعتو هناحبس ركذ امل 4نوعوي
 امب مهبيذكت وه دوجسلا مهكرت ببس نأ ىلاعتو هناحبس نيب نودجسي

 لمحي قداصلا ناميإلا نأل «ىهنلا بنتجي نأو ءرمألا لثتمي نأ دب الف

 الإ تابجاولا كرتي وأ مراحملا كهتني ًاصخش دجت الو «كلذ ىلع هبحاص
 وه ةعامجلاو ةنسلا 0008 اذهلو «هناميإ فعض ببسب

 كرتي لجرلا تيأر ىتمف «ناعذإلاو لوبقلل مزلتسملا قيدصتلا ف

 فيعض هناميإ نأ ملعاف تامرحملا لعفي وأ ءاهنم ًاضعب وأ .تابجاولا و

 اذهلو «تاروظحملا كهتنا الو تابجاولا عاضأ ام ًايوق هناميإ ناك ول ذإ

 ناك دوجسلا مهكرت يف يأ *نوبذكي اورفك نيذلا لب# :انه ىلاعت لاق
 يأ «نوعوب امب ملعأ هللاو» لسرلا هب تءاج ال مهييذكت ببسب كلذ

SSامو ير ماو  
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 ننسلا نم هنع هللا يضر هتنسو .دحأ هيلع ركتُي ملو  مهنع هللا يضر - 9

 سيل ةوالتلا دوجس نأ حجارلا لوقلاف اذه ىلعو ءاهعابتاب انرمأ يتلا ,١

 تقو يأ يف دجساف ةدجس ةيآب تررم اذإف «ةدكؤم ةنس هنكل «بجاوب 1
 دنع ربكت .راهنلا يف وأ .ليللا ف «ءاسملا يف وأ ١ حابصلا 2 تنك 0

 جر تدح ذإ اذه ملست الو ربكت الف تعفر اذإو «دوج ١ هن نت تيس اذ : : الف تعفر اذإ سلا اچ

 ًاقداص هناميإ ناك نم لك نآل «مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا هب تءاج

a E 



 ٠ ةفلاخو لسرلا ةذبانم نم هيلع نوعمتجي امو ءمهلاومأ نم هنوعمجي ٠
 3 نيح نم لسرلل ءادعأ رافكلاو «مهلاتقو لسرلا ةبراحم لب «لسرلا 7

 8 , نوديكيو مهل نوعمجي مهنأو او ةالصلا مهيلع لسرلا هللا ثعب 35

 ا يأ #نوعوي امب ملعأ هللاو# ةيآلا هذه يف ىلاعت هللا مهدعوتف مهل

 0 دض لاؤمأو . .تاوادعو «نئاغضو «لاعفأو «لاوقأ نم نوعمج 8

 ا باذعب مهرشبف# :لاق مث «مالسلاو ةالصلا مهيلع 0 3

 ٠ :هلوق يف باطخلاو «نوكي نأ دبال يذلا ميلألا باذعلاب مهربخأ .

 . حصي نم لكلو ملسو هلآو هيلع هللا لص لوسرلل ماع هاا 0
 2 ٠ رشبن نحنف « ميلآ باذعب رفاك لك رشبن ناو اذه يف لخاد هنإف هباطخ 0

 | «نورظتنم مهنإ رظتناو# : ىلاعت لاق امك «هرظتني میلا باذعب رفاك لك

 3 رجأ مهل تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا الإ# :لاق مث ۳١[. :ةدجسلا] ©

 + ءانثتسا نوكت نأ حصت الو نكل ىنعمب هذه «الإ) «نونمن ريغ
 ٠ نونمؤم مه لب «ءيش يف نيبذكملا نم اوسيل اونمآ نيذلا نأل ءًالصتم 2١

 3 نم سل نیما ناك اذإ يأ «عطقنملا ء ءانثتسالا وه اذهو «نوقدصم 0

 إنك يأ (نكل)ب الإ ردقتو عطقنم ءانثتسا وهف هنم ىثنتسملا سنج ٠

 "ارنا .نيللا + نون ريغ ٌرجأ مهل تاحلاصلا اولمعو اونمآ 3 00

 1 ۽ نبذل مه ءالؤه < .حلاصلا لمعلاب مهمايق مهناميإ م زلتساو « مہ ولقب 0

 ا .نونمم ريغ رجأ مهل باذعلا نورظتني الو باذع مهل سيل 0

 ؟حلاصلا لمعلا وه ام :ليق نإف 5
 : نيئيش عمج ام حلاصلا لمعلا نأ :باوجلاف

 ] yT لماحلا نوكي نأب ىلاعت هلل صالخإلا .:لوألا 11

 : ةاجنلا ءاغتباو «هباوث ءاغتباو «هتاضرم ءاغتبا لجو زع هلل صالخإلا را

 .ايندلا نم ًائيش هلمعب ناسنإلا ديري ال رانلا نم 5
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 قاقشنالا ةروس ريسفت

 ١ نإف هلعفي ملو ملسو هلاو هيلع هللا لص لوسرلا دهع يف هببس دو امو ا

 4 وه لب «عوطقم ريغ يأ (نونم ريغ# باوث يأ #رجأ 9 5
 ٠٠٠ باتكلا يف ةمولعم ةريثك ةنجلا ديبأت يف تايآلاو «نيدبآلا دبأ رمتسم [ ١
 "© رمت تقو هيف ايندلاك سيل ءًادبأ عطقني ال ةرخآلا رجأف ءةنسلاو ©
 5, «تبنت ال تقوو ضرألا تبنت تقو وأ ءرمثت ال تقوو راجشألا ب
 ١ هللا لأسن «ًايشعو ةركب اهيف مهقزر مهلو# «مئاد اهيف رجألا ةنجلاو | ٠
 8 تائيسلل نيينتجملا .تاحلاصلاب نيلماعلا نينمؤملا نم انلعجي نأ ىلاعت # .
 2 هباحصأو هلآ ىلعو «دمع انيبن ىلع ملسو هللا لصو «ميرك داوج هنإ ا

 . نيعمج |

 )ايلا ايا يلا ىلا E ىلا ا بءاكالا
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Te %وج هي رسب را رخص رخ ےک وو ځم  n.وال 2-4  

 بطصعا لف ر ردوهشمو ٍدِهاشو ل دوعوملا مولا برا جوربلا ٍتاذ ِءامّسلأو
 راس حس ص ر یو ر را و رك را ےہ ےک + رق م 4 e 34 وردد دو

 ١ 8 هب ام لع مهو 2 دوعق اهيلع ره ذإ هز دوقولا ٍتاذ ٍراَثلا 4 دودخألا
 3 رس ا A, f مم هو <4 مسد مرح ١ يس سل راپ وک وزي لل هو

 0 ٍديِمَحلأ زرع هلأ ونمو نأ الإ مهم أومن امو ا دوهش نیما
 . | نيذلا تإ 2 ٌديِبَس وش لك لع هللاو ضرالاو تاونمَّسلا كلم مل ىِذّلَ N CRS 4 ني n دل وه مل ج ak رم وتوو حم

o3.ذأ و را صر £ و مل سو مص م سوجم م 7 ل  

 َباَذَع مو مهج ُباَذَع ٌرهَلم أوبن رل م ِتتِمَوْمَأو نيمو أوه
 . 6 قرح

 .اهيلع مالكلا مدقت ةلمسبلا

 ىلاعت مسقي ينعي مسق فرح هذه واولا *جوربلا تاذ ءامسلاو#

 وهو «جرب عمج جوربلاو «جوربلا ةبحاص يأ *جوربلا تاذ# ءامسلاب

 اهعافتراو اهولعل ًاجورب تيمسو موجنلا نم ةميظعلا ةعومجملا

 لوق يف تعمج اجرب رشع ينثا نييكلفلا دنع جوربلاو ءاهنايبو اهروهظو

 : مظانلا

 ناري ةلئتس دساف: ناطق ءازر جف روش لمح

 ناتيحلااهرخآ يذو ولداذ كو يدجف سوق برقعف
 ةثالثو «فيصلل ةثالثو «عيبرلل اهنم ةثالث ءًاجرب رشع انثا يهف

 هلو جوربلا تاذ ءامسلاب ىلاعت هللا مسقيف «ءاتشلل ةثالثو «فيرخلل

 1 هئامسأب هللاب الإ مسقن الف نحن امأ «هقلخ نم ءاش امب مسقي نأ ىلاعت

 ا يك يك الك چ چ س رکا



 م مج هج ےک مج مح ا مح مخ ےک ےک
 1 جوربلا ةروس ريسفت 1

Ci E O ST : 
 | ىلعو هيلع هللا لص يبنلا لوقل تاقولخملا نم ءيشب مسقن الو «هتافصو 0

 هيلع هلوقلو ©(تمصيل وأ هللاب فلحيلف ًافلاح ناك نم» : ملسو هلآ
 هلوق 2 ”«كرشأ وأ رفك دقف هللا ريغب فلح نم» : مالسلاو ةالصلا

 ىلاعت هللا دعو «ةمايقلا موي وه دوعوملا مويلا «دوعوملا مويلاو# :ىلاعت
 عقاو هنأ ىلع لدت يتلا ةيلقعلا ةلدآلا هيلع بصنو «هباتك يف هنيبو هب

 + a ::كاعت لاق امك امت
 5 يف ريسفتلا ءاملع ركذ #«دوهشمو دهاشو# ٠٠٤[. :ءايبنألا] #4 نيلعاف 0

 © لكبو دهاش لكب مسقأ هللا نأ اهعمجي لاوقأ ةدع دوهشملاو دهاشلا 9
 ١ هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دمحم مهنم نوريثك دوهشلاو .دوهشم |

 ءاضعأو .«سانلا ىلع ءادهش ةمألا هذه مهنمو ءانيلع ًاديهش ملسو
 ةكئالملا نمو ءرشو ريخ نم لمع امب هيلع دهشت ةمايقلا موي ناسنإلا

 «دهاشو# هلوق يف لخاد وهف قحب دهش نم لكف ةمايقلا موي نودهشي اه
 ` ةميظعلا لاوهألا نم هيف ضرعي امو ةمايقلا موي وهف (دوهشملا# امأو ٠
 :دوه] «دوهشم موي كلذو سانلا هل عومجم موي كلذ# : : ىلاعت لاق امك ا
 «دودخألا باحصأ لتقأل . دوهشم لکبو دهاش لكب هللا مسقأف .[۰۳ |ړ

 درطلا وهو «نعللا ىنعمب انه لتقلا :ليقو «كلهأ ينعي «لتق» #
 اوقرحأ رافك اك والا باحصأ#و هللا ةمحر نع داعبإلاو

 يف ءيش اهنم موقلا ءالؤه يف ةددعتم صصق تدرو دقو ءرانلاب نينمؤملا

 اولواح رافكلا ءالؤه نأ دوصقملاو «نميلا يف ءيش اهنمو «ماشلا
 ًارفخ ًادودخأ اورفحف اوزجع مهنكلو «مهنيد نع اودتري نأ نينمؤملاب

 «ناميإلا باتك «ملسمو .(1714) فلحتسي فيك باب «تاداهشلا باتك «يراخبلا ها 017
 )١5155()4(. ىلاعت هللا ريغب فلحلا نع يهنلا باب ٠

 نم نأ يف ءاج ام باب «ناميألاو روذنلا باوبأ «يذمرتلاو ۲/۳٤ دنسملا يف دمحأ مامإلا هجرخأ )١( يك
 . نسح ثيدح :لاقو )١1910( كرشأ دقف هللا ريغب فلح



 اهب نينمؤملا اوقرحأو ريثكلا بطحلا اوعمجو رهنلاك ضرألا يف ةدودمم .
0 

 1 يه دودخألا نأ ينعي #دوقولا تاذ رانلا# :لاق اذهلو هللاب ذايعلاو 2

 ب مه ذإ# .حججأتملا ريثكلا بطحلا يأ «دوقولا تاذ# .رانلا دودخأ مه

 نينمؤملا اهيف اوقلأو ديداخألا اورفح نيذلا ءالؤه نأ ىنعي #«دوعق اهيلع

 ٠ ءالؤه مهتلت رانلا نوري توربجو ةوق مهدنع - هللاب ذايعلاو - اوناك 7

 ف نم اذهو «نكي مل ًائيش نأك نوهكف «ةرسألا ىلع اهيلع دوعق مهو رشبلا 5

 |٠ هريرس ىلع سلاج وهو رانلا همهتلت رشبلا ناسنإلا ىري نأ توربجلا 0

 ١١ ينعي «دوهش نينمؤملاب نولعفي ام ىلع مهوأ» .يلايي الو ثيدحلاب هكفتي 1
 ا هولعف ام مهنع بيغي ال روضح يأ نينمؤملاب نولعفي ام ىلع دوهش مه

 نأ ةبوقعلا هذه اوقحتسا لب «ديعولا اذه اوقحتسا كلذلو «نينمؤملاب 00

 الإ مهنم اومقن امو# .هتمحر نع مهدعبأو مهدرطو مهنعلو مهكلهأ هللا 5

 : , رانلا اورعس نيذلا ءالؤه ركنأ ام يأ «ديمحلا زيزعلا هللاب اونمؤي نأ

 " الإ لجو زع هللاب اونمآ مهنأ الإ : يأ ءاذه الإ نينمؤملا ءالؤه داسجأب

 نمؤملا نأل ؛ركني نأ قحأ راكنإلا اذهو 4ديمحلا زيزعلا هللاب اونمؤي نأ

 نأ امأ «قرطلا هل لهست نأو «ناعيو دعاسي نأ بجي ديمحلا زيزعلا هللاب

 0 00 اذه نأ كش الف رانلاب قرحي نأ ىلإ دحلا لصي ىتح عدريو عنمي ۰

 4 ممنأل ؛كلذ ىلع نودمحي مه لب مهيلع ركنمب اذه سيلو ءريبك ان“
 4 ل قلخ يذلا ءالعو لج هللا وهو «ةدابعلل لهأ وه نم اودبع اپ

 قلخلا نم ةمكحلا فرع دقف ةدابعلا هذهب ماق نمف «هتدابعب اوموقيل ©.

 وه زيزعلا «ديمحلا زيزعلا هللاب اونمؤي نأ الإ# :هلوقو .اهقح اهاطعأو 1
 لع ةزعلاو : ةبلغلا هل لاعتو E es ال يذلا بلاغلا | 1



E1 

 3 سس

 - جوربلا ةروس ريسفت

 2 ىنعمب «ديمحلا# :هلوقو .[۸ :نوقفانلا (نوملعي ال نيقفانملا نكلو
 لا يده نم ناكو لاح لك ىلع دومحم ىلاعتو هناحبس هللاف دومحملا

 .٠ هلل دمحلا» :لاق هب رسب ام هءاج اذإ هنأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 هلل دمحلا» :لاق كلذ فالخ هءاج اذإو .«تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا
 # هوركملا دنع لوقي نأ ناسنإلل ىغبني يذلا وه اذهو « “لاح لك ىلع
 5 ال يذلا هلل دمحلا) سانلا ضعب هلوقي ام امأ «لاح لك ىلع هلل دمحلا»

 5 لاق امك لق «هب ةنسلا هب تءاج ام فالخ اذهف (هاوس هوركم ىلع دع
 : لوقت نأ امأ «لاح لك ىلع هلل دمحلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا
 1 ردق ام هراك كنأ نلعت نآلا كنأكف (هاوس هوركم ىلع دمحي ال يذلا)
 2 ردق ام ىلع ناسنإلا ربصي نأ بجاولا لب «يغبني ال اذهو «كيلع هللا
 روه ل نع هلا رف :ىذلا»نأل وس وأ ةو ام هلع هلا
 , ردق يذلا وه هللا ناك اذإف «هل كولم تنأو ككلام وه «هدبع تنأو
 الو كبلقب ال طخستت الأو ربصلا كيلع بجي «عزجت الف هركت ام كيلع
 أو نم لاحلا ماودو لوزيس رمألاو لمحتو ربصا «كحراوجب الو كناسلب
 5 ا رصنلا نأ ملعاو» : :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاق «لاحملا
 " دومحم هر ¢ اار رسعلا عم نأو ‹بركلا عم جرفلا نأو
 "يب ءالتبا وهف ءارسلا ردق نإ هنأل ؛ءارضلا وأ ءارسلا نم لاح لك ىلع
 نإ سم :ءايبنألا] «ةنتف ريخلاو رشلاب مكولبنو# :ىلاعت هللا لاق «ناحتماو

 1 يبر لضف نم اذه# :لاق هيدي نيب سيقلب شرع ناميلس یر الو
 2 اهنأ ىلع اهذخأت ال ةمعنلاب تبصأ اذإف ٠١[. :لمنلا] ركشأء ينولبيل
 4 له اهب نحتمم كنأ ملعا نكل كش ال ةمعن يه «حرفتو حرمتف ةمعن

 ا

00 E لق م E 

 3 )صهر مد 01

 ب . ١/۳١١۷ دنسملا يف دمحأ مامإلا هجرخأ (۲)

 كل ايل ال ل ا ل تى الا
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 ًاضيأ كلذ نإف ربصاف ءارض كتباصأ نإ .«يدؤت ال وأ اهركش يدؤت |

 اذإو رال أ ر لم ةر لجو رح هللا نم ناار

 نورباصلا ىوي امنإ# : يار ار اي ل

 رمزلا] 4باسح ريغب مهرجأ |
 هنإف ءدماحلا وه هنأ «ديمحلا# 0 نأ زوجيو 8
 نيلسرملا نم هدابع ىلع ينثي «دمحلا قحتسي نم دمحي لاعتو هناحبس يب

 «دماح العو لج وهف «مهل ٌدمح مهيلع ءانثلاو «نيحلاصلاو ءايبنألاو ,

 هللا نأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع تبث دقو .دومحم كلذك وهو را

 هدمحيف ةبرشلا برشيو اهيلع هدمحيف ةلكألا لكأي دبعلا نع ىضري +

 تلصح ام ةبرشلاو ةلكألا هذه كل رسي هللا نأ الول هنأل « ”اهيلع ل

 مأ هنوعرزت متنأأ نوثرحت ام متي ةيأرفأ# :ىلاعتو كرابت هللا لاق ا

 نحن مأ هنوعرزت متنأ ءانلأسي هللا .[14 :ةعقاولا] «نوعرازلا نحن

 نأ دعب #ًاماطح هانلعجل ءاشن ول# انبر اي تنأ لب : باوجلا ؟نوعرازلا

 مل ءاشن ول» ريبعتلا تأي ملو ءآماطح هللا هلعجي سوفنلا هب قلعتتو جرخب .

 ىلع ًاعقو دشأ ًاماطح نوكي مث سفنلا هب ق قلعتتو تبني هنوك نأل (هتبنن 5

 نوهكفت متلظف ًاماطح هانلعجل ءاشن ولإ# الصأ تبني ال هنوك نم سفنلا *

 ءاملا متيأرفأ## :لاقف برشلا ركذ مث #نومورح نحن لب نومرغل انإ يب
 لب :باوجلا #نولزنملا نحن مأ نزملا نم هومتلزنأ متنأأ ل

 عيطتسي ال بذع ريغ ًاحلام يأ «ًاجاجأ هانلعجل ءاشن ول# انبر اي تنأ #
 ىلع هللا نوركشت الهف ينعي *نوركشت الولف# هبرشي نأ ناسنإلا 5
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 لزني هنوك نأل «ا«نزملا نم . هلزنن مل ءاشن ول» ريبعتلا تأي مل انهو «كلذ

2 
 e )١( برشلاو لكألا دعب یلاعت هللا دح بابحتسا باب ءءاعدلاو ركذلا باتك ءملسم هجرخأ )7115(
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 مخ هك هك مخ مخ مخ ا هك e e e مك 0

 جوربلاة ةروس ريسفت

 نآرقلا اولمأتف ًلصأ لزني مل هنوك نم دشأ قاطی ال برشی ال نكلو | 5
 . ريثكلا ءيشلا مكحلاو رارسألا نم هيف نودجت ميركلا م

 كلم هل يذلا . ديمحلا زيزعلا هللاب اونمؤي نأ الإ مهنم اومقن امو ال
 هدحو هل «ضرألاو تاوامسلا كلم هل يذلا# *ضرألاو تاوامسلا |

 كلمي وهف «لجو زع وه الإ اهكلمي ال «ضرألاو تاوامسلا كلم

 لك اهيف امو ءامهنيب امو ءاهيف نمو نيضارألاو ءاهيف نمو تاوامسلا
 كلملا نم انيلإ فاضي امو «هكلم يف دحأ هكراشي الو هلل كلم ءىش

 كلم ريف نال كلم راسلا هذه: «نؤلفلا كلم كيلا اذه اعف
 نودب هتيب مده نأ دارأ ناسنإ نأ ول هنآل ؛ًايقيقح ًاكلم سیلو رصاق

RG Nارا ولا “لالا ةعاضإ نع ىم يي يبنلا نأل  

 رجحل لعف هنأ ولو .اذه كلمي الف ببس نودب هترايس قرحي نأ ناسنإ 8

 نذإ «لبق هعنم هللا نأ عم «هلام يف فرصتلا نم هعنمب هيلع يضاقلا |

 علطم : يأ «ديهش ءيش لك ىلع هللاو# ءهلل ماتلا كلملاو ءرصاق انكلم |

 نم نينمؤملاب رافكلا ءالؤه هلعفي ام هتلمج نمو «ءيش لك ىلع لجو زع هه“
 هذه مهلعف عمو كلذ عم نكلو ءمه مزاجي فوسو «رانلاب قارحإلا |

 اوبوتي مل مث تانمؤملاو نينمؤملا اونتف نيذلا نإ# :لاق ةعينشلا ةلعفلا |
e uىلإ رظنا : فلسلا ضعب لاق  
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CW 5 | اوبوتب مل مث تانمؤملاو نينمؤملا اونتف نيذلا). 

 مه موي :ىلاعت لاق امك اوقرحأ ىنعمب «اونتف# :ءاملعلا لاق وب
 «نولجعتست هب هن متنك يذلا اذه مكتنتف اوقوذ .نونتفي رانلا 3

 «ةيضقألا باتك ءملسمو )1٤۷۳( لاقو ليق نم هرکی ام باب «قاقرلا باتك «يراخبلا هجرخأ )۱(
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 نإ# : لوقي ةبوتلا مهيلع ضرعي مث «هءايلوأ نوقرحي لجو زع هللا ملح
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 .رانلا يف تانمؤملا اوقرحأو نينمؤملا اوقرحأ ءالؤهف ٠١ ١5[. :تايراذلا] 0

 ةيآلا نأ :خيحصلاو .مهنيد نع مهودص يأ مهونتف :ليقو 00105
 اي ناعم ميركلا نآرقلا نأ ملعن نأ يغبني هنأل ءًاعيمج نيينعملل ةلماش 5!

 يأ هب طيحن نلف ةنطفلاو ءاكذلا نم انغلب امهم هنأو ءانماهفأ نم عسوأ |.
 © ال نيينعم لمتحت ةيآلا تناك اذإ هنأ ريسفتلا ملع يف ةدعاقلاو ءًاملع ©

 م مهدصب نينمؤملا اوتف مه :لوقنف ءأعيمج امهيلع لمحت اهنإف ناداضتي يا
 ړ | اوعجري يأ «اوبوتي مل مثا» .ًاضيأ قارحإلاب مهونتفو «هللا ليبس نع | يأ
 ,# ءايلوأ اوقرحأ مهنأل 4قيرحلا باذع مهلو منهج باذع مهلفإ» هللا ىلإ 8.
 + .ًاقافو ءازج مهلمع لثم مهؤازج ناكف هللا اج
 ٠أ هءادعأ طلسي دق ىلاعتو هناحبس هللا نأ :ربعلا نم تايآلا هذه يف 3

 © نينمؤملا ىلع رافكلا لجو زع هللا طلس اذإ برغتست الف «هئايلوأ ىلع
 هل يف ىلاعت هللف برغتست ال «مهضارعأ اوكهتناو «مهوقرحو مهولتقو
 ءالؤهو «ميظع هللا دنع مهرجأ نينمؤملا نم نوباصملا ,ةمكح اذه

 ال ثيح نم مهجردتسيو ىلاعتو هناحبس هللا مهل ىمأ نودتعملا رافكلا

 هل ءمهاوخإل لصح اميف ةظعو ةربع مهل نوقابلا نوملسملاو .نوملعي

 "٠ كاهتنا «ةميظعلا تاكاهتنالا نم لصحي ام عمسن نحن ٌداثمف
 3 ءايشأ عمسن ءزئاجعلاو راغصلا عيوجتو ءلاومألا فالتإو «ضارعألا
 يأ ءالؤه ىلع هللا هطلس يذلا طيلستلا اذه ام هللا ناحبس :لوقنف «يكبت

 © ًالاثمأ انل برض ىلاعتو هناحبس هللاف برغتست ال يخأ اي لوقن ؟نينمؤملا
 4 ين انناوخإ ىلع اوطلس نيذلا ءالؤهف «رانلاب نينمؤملا نوقرحي قبس نميف
 | وهو «تائيسلا ريفكتو «نيباصملل تاجرد ةعفر اذه نيملسملا دالب

 مهذخأيف اوطلستي ىتح نيرفاكلا ءالؤهل ءارغإ ًاضيأ وهو «نيقابلل ةربع
 . ردتقم زيزع ذخأ لجو زع هللا
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 Ê غ اوذحأي ل رافكلا ءالؤه نأ :ربعلا نم تايآلا هذه ينو

 «ديمحلا زيزعلا هللاب نونمؤي مهنأ يو اذحاو اش لا تندر للا ,ِّ

 ب ءهيلع ركني يذلا وهف هركنأ نمو «قحلا وه اذه لب «بنذب سيل اذهو اج
 | شافي نأو «ناكم لك يف نيليسملا ضني نأ للاعتو هناخيس هللا لأسن 0
 ظ . ريدق ءيش لك ىلع هنإ مهروحن يف مهديك لعجي نأو ءانئادعأ دا

 نوكت ال ةبوتلا نكلو ءاهلبق ام مده ةبوتلا نأ ىلإ ةراشإ ةيآلا يفو ظ
 : ةسمخ طورش ىلع تلمتشا اذإ الإ هللا دنع ةلوبقم ًاحوصن ةبوت '١[
 ىلع ناسنإلل لماحلا نوكي نأب لجو زع هلل صالخإلا :لوألا 9
 نم بوتي دق ناسنإلا نأل ؛هباوث ءاجرو لجو زع هللا فوخ ةبوتلا ل
 وأ «هل سانلا ةمذم عفد لجأ نم وأ «سانلا هحدمي نأ لجأ نم بنذلا 1

 ال ءالؤه لك «هيلع لصحي لام لجأ نم وأ ءاهيلإ لصي ةبترم لجأ نم 9
 هلمعب دارأ نم امأو «ةصلاخ نوكت نأ بجي ةبوتلا نأل «مهتبوت لبقت 1

 اهتنيزو ايندلا ةايحلا ديري ناك نم# :هباتك يف لوقي ىلاعت هللا نإف ايندلا ٠
 مهل سيل نيذلا كئلوأ .نوسخبي ال اهيف مهو اهيف مهلامعأ مهيلإ فون ق"
 .[1516 :دوه] .#رانلا الإ ةرخآلا يف اه

 نم لصح ام ىلع مدنلا :ًاحوصن ةبوتلا نوك طورش نم :يناثلا 03015
 «نزحي الو رسحتي ال «بنذي مل هنأك ناسنإلا نوكي الأ ىنعمب بنذلا اه"
 يذلا وهو يبر يصعأ فيك «مدن هللا ةمظع ركذ اذإ «مدني نأ دبال |
 . مدنيف «ينادهو ينقزرو ينقلخ 3

 ىلع رارصإلا عم ةبوتلا حصت الف بنذلا نع علقي نأ :ثلاثلا 1

 هللا رفغتسأ :لوقي ناسنإلا ناك اذإف «عجارلا وه بئاتلا نأل «بنذلا | ر

 سلجم لك يف هنكلو هركي امب كاخأ كركذ ةبيغلاو «ةبيغلا نم هللا رفغتسأ ا



 «ةيصعملا ىلع رصم وهو حصت فيك «هتبوت حصت الف سانلا باتغي
 ذخأو ءاذه نم قرس دقو سانلا لاومأ لكأ نم بات اذإ « علقي نأ دبالف
 لاومأ نم ذخأ ام دري ىتح «هتبوت حصت الف شغو عادخب اذه لام
 هراج كلم يف هميسارم لخدأ ًاصخش نأ انضرف ول «سانلا ىلإ سانلا
 ىلإ ميسارملا در :هل لوقنف «بئات ينإ لاقو هضرأ نم اًءزج عطتقاو
 نع عالقإلا نم دبال هنأل «لبقت ال كتبوت نإف الإو ىلوألا اهدودح
 . هنم بات يذلا بنذلا

 بات نإف «بنذلا ىلإ دوعي الأ ًامات ًامزع مزعي نأ : عبارلا طرشلا

 لب «لبقت ال هتبوت نإف بنذلا ىلإ داعل ةصرف هل لصح ول هسفن يف وهو
 .دوعي الأ ىلع ًاديكأ ًامزع مزعي نأ دبال

 هنأل «ةبوتلا هيف لبقت تقو يف ةبوتلا نوكت نأ : سماخلا طرشلا
 :نيلاح يف كلذو «ةبوتلا اهيف لبقت ال تاقوأ عا

 هم
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 "٠ كرابت هللا لوقل لبقت ال هتبوت نإف توملا هرضح اذإ : ىلوألا لاحلا

 ۾ مهدحأ رضح اذإ ىتح تائيسلا نولمعي نيذلل ةبوتلا تسيلو# :ىلاعتو !
 | دهاشو توملا نياع امدعب .[18 :ءاسلا] €نآلا تبت ينإ لاق توملا يا

 4 امل نوعرف نأ ةلأسملا هذهل عقاو لاثمو ءاذه عفني الف تبت لوقي باذعلا |

 هي لو هللاب ينعي «ليئارسإ اونب هب تنمآ يذلاب تنمآ لاق قرغلا هكردأ |
 ل ناميإلا ىلع ليئارسإ ينب براحم ناك ثيح هسفنل ًالالذإ هّللاب تنمآ لقي
 9  ينبل ًاعبات هسفن لعج هنأكف هب اونمآ يذلاب تنمآ لوقي نآلاو «هللاب

 «بوتت «نآلآ# هل ليق كلذ عمو لذلا هب غلب دحلا اذه ىلإ ليئارسإ
 8 نم تنکو لبق تيصع دقو# ليئارسإ اونب هب عقم يذلاب نمؤت نآلآ

 ديالف « ابقت ال ةبوتلا نإف توملا رضح اذإ ًاذإ ۹١[. :سنوي] *نيدسفملا
 ملعت ملأ .توملا كرضحي تقو يأ يف يردت ال كنأل ةبوتلاب ةردابملا نم |
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 ٠ ي ىلإ هشارف نم لمح مث ةيفاعو ةحص يف هشارف ىلع مان نم سانلا نم نأ
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 .[154 :ماعنألا] ًاريخ اهناميإ يف تبسك وأ لبق نم تنمآ نكت مل اہن اتا
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 روفخلا وهو ا دينو كب وه نل( 9ا ديِدَسَل هل كير شطب لاا ١ ركلازوفلا

 E 5 ظ 25 دولا ُثيِدَح كلش له 9 ديو امل امل لاف 2ا ديجي شعل اذ( 9 دودو

 6 < ر مس رس ع 04 .N 201 ا

 | لب ل طيح مهيأَرو ني هلو ا ب ب اا لب 20 دومتو نوع
 مك ےک ت وک رے لو

 يا

 © :وهَحَم جول ىف )ا ديجي ناءرف وه

 تانج مهل تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نإ# :ىلاعت لاق مث

 ركذ نيمرجملا باقع ركذ امل #ريبكلا زوفلا كلذ رامنآلا اهتحت نم يرجت

 بيغرتلا هب داري اميف ةعبتملا ةقيرطلا يه هذهو «نينمؤملا باوث
 هيف ركذيف «ةلباقتملا يناعملا هيف ركذت «يناثم ميركلا نآرقلاو «بيهرتلاو
 25 ‹نيرفاكلا تافصو نينمؤملا تافص «ةنجلا لهأ ميعنو رانلا لهأ باذع

 يب ءءاجرلاو فوخلا نيب ىلاعت هللا ىلإ ًارئاس ناسنإلا نوكي نأ لجأ نم

 |٠ دوجو يف ىلاعت هللا ةمكح فرعيو «مالسإلا يف هيلع هللا ةمعن فرعيو

 اب اونمآ نيذلا مه «اونمآ نيذلا نإ# .نيمرجملا .نيرفاكلا ءالؤه



 اذه نإف هرشو هريخ ردقلاو ءرخآلا مويلاو «هلسرو «هبتکو «هتکئالمو 1
 هلأس نيح ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا هرسف امك ناميإلا وه 8

 ءهلسرو ءهبتكو «هتکئالمو «هللاب نمؤت نأ» :لاقف ناميإلا نع ليربج 5

 اولمعو# :هلوق امأو . "”هرشو هريخ ردقلاو ءرخآلا مويلاو | ٠
 يه ةحلاصلا لامعألاو «ةحلاصلا لامعألا اولمع دارملاف € تاحلاصلا 2 ظ

 كرشأ المع لمع نمف «هللا ةعيرش عابتاو هلل صالخإلا ىلع تينب يتلا 5
 ملسو هلآو هيلع هللا لص يبنلا لوقل ؛ هيلع دودرم هلمعف هريغ هللا عم هب 3

 نم كرشلا نع ءاكرشلا ىنغأ انأ» :لاق ىلاعت هنأ هبر نع هيوري اميف #

 . "”(هكر شو هتكرت يريغ يعم هيف كرشأ ًالمع لمع اه
 نم نإف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ةعباتملا امأو 2

 هللا لص ىبنلا لوقل «دودرم لطاب هنإف هللا ةعيرش ىلع سيل ًالمع لمع و
 . "ادر وهف انرمأ هيلع سيل ًالمع لمع نم» :ملسو هلآ ىلعو هيلع اړ
 يأ سانلا يئاري نكل هللا دبعي يذلا يئارملا ةدابع نوكت كلذ ىلع ءانبو 0

 «سانلا ىلإ برقتلا ديري ال وهو هوحدميف سانلا هاريل ةدابعلا رهظي يا
 هللا ىلإ ةيزقتا لع نماعلا ةحدمب نأ ديري نكل هللا ىلإ برقتلا ديري ا
 نآرق مالكب ملكت نم كلذك ءًاضيأ دودرم هلمعو ٍءارم اذهف هلل هتدابعو 4

 ًاضيأ اذهف هلل هركذ ىلع هوحدميف سانلا هعمسيل هتوص عفرو ركذ وأ 1

 هحدمي نأ دارأ «هريغ هللا عم هيف كرشأ هنأل ؛هيلع دودرم هلمع ءءارم |

 ينعي ربكأ كرش كرشم اذهف سانلل دبعت نم امأ هللا ةدابع ىلع سانلا ©,
 دجسو صخشلل عكرو «هلل ال هل ًاميظعت صخش مامأ يلصي ماق نم اج

 .(05) ص هجيرخت مدقت 6 7
 )0 )4۸0( ءايرلا ميرحت باب ءدهزلا باتك «ملسم هجرخأ 0
 . (۱۸) )۱۷١۸( ةلطابلا ماكحألا ضقن باب «ةيضقألا باتك «ملسم هجرخأ )(



 * ," a aهمك أ هك سك اس” اسي" رمت و د |
 ١ 2 جوربلا ة روس ريسفت س

 ي عدتبا نم ًاضيأ كلذكو «ةلملا نع جرخ ربكأ ًاكرش كرشم اذهف صخشلل ١
 3 كلذ نإف نيعم تقو يف ةنيعم ًاراكذأ بتر ول امك هنم سيل ام هللا نيد يف

 | وأ ءاديمحت وأ ءًاحيبست ناك ول هللا ركذ ناك ولو ىتح «هنم لبقي ال
 | سيل كلذ نإف ةنسلا هب درت مل هجو ىلع هبتر هنكلو اليله وأ أر يبكت
 | «هلوسرو هللا رمأ هيلع سيل المع لمع هنأل ؛ لجو زع هللا دنع الوبقم

 | ال هنأ فرعن اذهبو «حلاصلا لمعلا ناميإلا عم طرتشا هللا نأ مهملاف

OTل 6 جا كل ربو هيااققملا  
 ذل ت درع نأل لمحل زكذت الو نادك عر لعوب ةيفكاستالا

١٠ 
| 
۱ 

 ةيمالسإلا ةديقعلا ىلع اننأ ركذت امدنع يغبنيف «لمع نم دبال يفكي
 ناميإلا نيب آمئاد نرقي هللا نأل ؛حلاصلا لمعلا لمعنو لوقت نأ يغبني
 | لمع نم ناسنإلا ولخي ال ىتح «حلاصلا لمعلا نيبو ةديقعلل نمضتملا
 هللاب نمؤم انآ لوقي ناسنإلا نأ ول عفني الف ةديقعلا درجم امأ «حلاص

 | لاوقأ نم حجارلا لوقلا ناك اذهلو ؟هللاب ناميإلا نيأف لمعي ال نكل

 | يف كلذ ةلدأ انيب دقو ةلملا نع جرح ًارفك رفاك ةالصلا كرات نأ ءاملعلا

 « اتش نم ير تانج مهلا ان هداعإ نع ين .ةريغص انل ةلاسر

 كلذو «راهألا اهتحت نم يرجت تانج هللا دنع ينعي مهل #رابألا

 م الو تر نيع ال ام اهيف يتلا تانجلا هذه نولخدي مه :اف ثعبلا دعب

 ملعت الف# :ىلاعت هللا لاق اذهلو «رشب بلق ىلع رطخ الو «تعمس نذأ

 6 .[17 :ةدجسلا] 4نولمعي اوناك امب ءازج نيعأ ةرق نم مهل يفخأ ام سفن

 رڳ نيع ال ام نيحلاصلا يدابعل تددعأ» : يسدقلا ثيدحلا يف هللا لاقو

 ي نم اهيف نأل . "”(رشي بلق ىلع رطخ الو «تعمس نذأ الو «تأر
 8 «لخن :تانجلا يف ركذي ىلاعت هللاو ناسنإلا هروصتي ال ام ميعنلا

+ 

6 
 .(05) ص هجيرخت مدقت 01 )١(
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 مع ءزج ريسفت

 ا س اا ا ل 7

 نكل .رمحو «ءامو يلو « لسعو «ربط محلو .ةهكافو «نامرو 1

 Ly ةئاقحك تسيل ءايشألا هذه ى قئاقح ©

 امرا م فرقت انك ناو نالا ا

 نكل «ةنيعم تابح وذو ن و را یک او معا

 ةهج نم ال «ريثكب مظعأ وهف "ل

 سابع نبا لاق امك «قاذملا ةهج نم الو «نوللا ةهج نم الو ءمجحلا |

 . “(طقف ءامسألا الإ ةنجلا يف امم ءيش ايندلا يف سيل) : اينما يضر

 SS : لوقو ل ءاقحلا امأ 3

 رفح ىلإ عتق الاب ثيداحألا يف ءاج راجل 0 «قوف يلا 7

 م 0 |

 يرجت فودخأ ىلإ جاتحت ال ةنح لا 5 ركل لامس اديك 1 أنيمي ءاملا ب رست ال

 ةماقإ نودبو ءرفح نودب ءاش امك اههجوي ىنعي «ناسنإلا ءاش ثيح يل

 ف تلصف هنكل ةلمح ةريثك تايآ يفو ةيآلا هذه ف رابخألاو «دودخأ

 اهيف نوقتملا دعو يتلا ةنجلا لثم# :لاق دمحم ةروس - لاتقلا ةروس 4

 ةذل رمخ نم راهنأو همعط ريغتي مل نبل نم راهنأو نسآ ريغ ءام نم رابخأ 4

 .(175) «ةنجلا ةفص) يف ميعن وبأو «روكذملا ¢ عضوملل (هريسفتا» يف متاح يأ نباو « (ةرقبلا ةروس نم <30 ةيالل) «هريسفتال ف يربطلا هجرخأ 6 0
 ةيالل) «هريسفت» يف يربطلاو (40) «دهزلا» يف دانهو ۹۷ ١١/ «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ (۲) |[
 نع «۲۷۱ص ٤/ ريثك نبا ريسفت رظناو )۳٠١(. «ةنجلا ةفصا يف ميعن وبأو «(ةرقبلا ةروس نم 6 ¢
 .ًافوقومو ًاعوفرم هنع هللا 20 رتا 5

 1 a صه" هب 56 ,RE af مه مخ > E م9



 i © جوربلا ورق ا 2

 ' ١ «ريكلا زوفلا كلذ# ٠١[. :دمع] #ىفصم لسع نم راهنأو نيبراشلل

 ١ م ينعي «ريبكلا زوفلا# ميعنلا نم اهيف امو تانجلا هيلإ راشملا كلذ

 وه زوفلا نأل ؛بولطم لك لوصحو بوهرم لك نم ةاجنلا هب يذلا
 1 اهيف كلذك ةنحلاو «هوركملا لاوزو بولطملا لوصح نع ةرابع

 |[ .توملا اهيف نوقوذي الف «بوهرم لك اهنع لاز دقو «بولطم
 :بضنلا الو .مهلا الو ءمقسلا الو لا

 . هذخأ ينعي «شطب# 4ديدشل كبر شطب نإ# :ىلاعت لاق مث
 ھگ هللا نأو باقعلا ديدش هللا نأ اوملعا# :ىلاعت لاق امك ديدش ا
 ©“ ميظع ديدش هذخأو هماقتنا ينعي هللا شطبف .[۹۸ :ةدئاملا] #ميحز روفغ

 |٠ ىلاعت هللا ةمحر نإف كلذ قحتسي ال نم امأ «كلذ قحتسي نمل هنكلو
 يأ «بويعلا نم رتسي ام رثكأ ام «بونذلا نع هللا وفعي ام رثكأ ام «عسوأ
 ٠ ي ذخأ اذإ نكل ءمعنلا نم يرجي ام رثكأ امو «مقنلا نم عفدي ام رثكأ ام

 "| ملاظلل يلميل هللا نإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاق امك هتلفي مل ملاظلا
 ذخأ اذإ كبر ذخأ كلذكو# :ىلاعت هلوق ىلتو ««هتلفي مل هذخآ اذإ ىتح

 شطب# :لوقنف اذه ىلعو < ا امال ةملاظ يهو ىرقلا
 ىلاعت هللا نإف هقحتسي ال نم امأ «شطبلا قحتسي نميف يأ #كبر

 € ىلاعت هللا ةمحرو ءدوجلاب هلماعيو «مركلاب هلماعيو «ةمحرلاب هلماعي

 ٠ ى ةداعإو ءادتبا هيلإ رمألا نأ ينعي ديعيو ءىدبي وه هنإ9 هبضغ تقبس

 |* أدب يذلا وهف *هديعي مث قلخلا أدبي يذلا وهو# :ىلاعت هلوقك اذهو
 أ 4# نم قلخلا ؛ءىش لك يف هيلإو هنم ءايشألا «ءايشألا يهتنت هيلإو ءءايشألا

 | | لاق اذهلو «هيلإو هللا نم رومألا لك «هيلإو هللا نم عئارشلا «هيلإو هلا

 64 نإ ةملاظ يهو ىرقلا ذخأ اذإ كبر ذخأ كلذكو# :هلوق باب ءريسفتلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(
 .(51) )۲١۸۳( ملظلا ميرحت باب «ةلصلاو ربلا باتك «ملسمو . ا يا

 5 2الى لس رک لاک رک را لک



 | لك ديعيو .ءيش لك ادبی هانعمف «هؤدبي يذلا ام ركذي ملو أدبي |

jكنأو «تنأ نيأ نم دبعلا اا فرعاف « لجو زع هديب رمألا لكف ءءيش  

 زع هللا ىلإ كتياغ نأو .كتياغو كاهتنم فرعاو «مدع نم تأدتبا 8

 رتس ةرفغملاو «ةرفغملا اذ ينعي #روفغلا# «دودولا روفغلا وهو# لجو | ٠
 مدعو هرتس لب طقف بنذلا رتس ةرفغملا تسيلف هنع وفعلاو بنذلا 5

 نمؤملا هدبعب ولخي هللا نإ : حيحصلا ثيدحلا يف ءاج امك هيلع ةذخاؤملا |

 دق :لجو زع هللا لوقيف فرتعيو اهبرقي ىتح هبونذب هررقيو ةمايقلا موي
 ينب نأ ركذُيو , «مويلا كل اهرفغأ انأو ايندلا يف كيلع اهترتس هه“
 هتيب باب ىلع ًابوتکم هدجو ًابنذ مهنم دحاولا بنذأ اذإ اوناك ليئارسإ |

 نأ انيلعف ءانيلع هللا رتس دق دمحلا هللو نحن اننكل « "ًاراعو ةحيضف

 وهو# :لاق اذهلو «هراثآ ىحمتف بنذلا نم هرفغتسنو هللا ىلإ بوتن چا

 ةذوخأم «دودولا» .اهنع زواجتملا هدابع بونذل رتاسلا يأ «روفغلا |
 دودو ىنعمو «دودو العو لج وهف ةبحملا صلاخ وه دولاو ءدولا نم 7

 كرابت هللا لاق ءاعيمج نيهجولا لمشي وهف «باح هنأو بوبحم هنأ ف

 هللا ينأي فوسف هنيد نع مکنم دتري نم اونمآ نيذلا اهبأ اي :ىلاعتو |
 «لامعألا بحي داو العو لج وهف .[54 :ةدئامل] 4هنوبحيو مهبحي موقب 8

 هؤايلوأ هبحي بوبح ًاضيأ كلذك وهو ةنكمألا بحيو ءصاخشألا بحيو ب
 املكف ۳١[. :نارمع لآ] هللا مكببحي ينوعبتاف هللا نوبحت متنك نإ لق |
 داو العو لج وهف «هللا ىلإ بحأ ناك ةي هللا لوسرل عبتأ ناسنإلا ناك 9:

 لامعألا ىلاعتو هناحبس بحي «بيو بحي هنأ يأ ءدودوم ًاضيأ وهو ا
 صخشب قلعتت دق هللا ةبغ نأ ينعي صاخشألا بخو «نيلماعلا بحيو. [50

 .(07) ص هجيرخت مدقت 4 )١(
 .(577/60 2145 /۲) بعشلا يف يقهيبلا () 5+



 نيطعأل» :ريخ موي يف مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا لوق لثم نيعم

 5| مث سانلا تابف «هلوسرو هللا هبحيو «هلوسرو هللا بحي ًالجر ًادغ ةيارلا
 يف يبأ نب يلع نيأ» :لاقف اهاطعُي نأ اوجري مهلك ةَ هللا لوسر ىلإ اودغ

 مل نأك أربف هنيع يف قصبف ىتأف هب اعدف هينيع يكتشي :اولاق ؟«بلاط
 ىتح كلسر ىلع ذفنا» :لاقو ةيارلا هاطعأ مث «لاحلا يف عجو هب نكي |*
 هللا بحي) :هلوق دهاشلا . "”(مالسإلا ىلإ مهعدا مث مهتحاسب لزنت 51

 هنيعب لجرلا اذه بحي هللا نأ تبثأ انهف (هلوسرو هللا هبحيو هلوسرو |

 متخيو ةالصلا يف مهل أرقي راص ةيرس ىلع ثعب الو «بلاط يبأ نب يلع
 «كلذب هوربخأ ةي يبنلا ىلإ اوعجر املف «دحأ هللا وه لقلب ةءارقلا

 ريغ «دحأ هللا وه لق# ب ةءارقلا متخي هنأ وهو اذه هلمع نأل ١|
 اهنإ :لاقف هولأسف ؟«كلذ عنصي ناك ءيش يأل هولس» :لاقف .فورعم 4

 هللا نإ هوريخأ» : لب ىبنلا لاقف .اهأرقأ نأ بحأ انأو هللا ةفص

 هللا ةبحم نوكت دقو «هللا هبحي نيعم صخشب تقلع ةبحملا انهف « ”«هبحي
 بحي هللا نإ #نيقتملا بحي هللا نإ# :لثم مهفاصوأب نينيعمب
 ناينب مهنأك اًمص هليبس يف نولتاقي نيذلا بحي هللا نإ *نينسحملا
 صخش يف نكل نيعم صخش يف تسيل اذه .[4 :فصلا] 4صوصرم
 عاقبلا بحأ» نكامألا ىلاعتو هناحبس هللا بحي كلذك «ةفصب فوصوم

 بحأ ةكم نأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ربخأو . "«اهدجاسم هللا ىلإ

 هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع بقانم باب ءب يبنلا باحصأ لئاضف باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 (75057) هنع هللا يضر بلاط بأ نب يلع لئاضف نم باب «ةباحصلا لئاضف باتك «ملسمو ("07)

 )٤(.

 ىلاعتو كرابت هللا ديحوت ىلإ هتمأ ايب يبنلا ءاعد يف ءاج ام باب «ديحوتلا باتك «يراخبلا هجرخأ (؟)
 .(۲۹۳) (۸۱۳) «دحأ هللا وه لق لضف باب «نيرفاسملا ةالص باتك «ملسمو )۷۳۷١(

 دجاسملا لضفو حبصلا دعب هالصم يف سولجلا لضف باب «دجاسملا باتك «ملسم هجرخأ (۴)
.(YAA) (1۷1) 
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 مع ءزج ريسفت

 بيو بي ىلاعت هللاف نكامألاب ةقلعتم ةبحملا هذه “هللا ىلإ عاقبلا ل
 يف هناطلس مامتو هتمظع نيب مث .«دودولا روفغلا وهو# :لاق اذهلو 7

 بحاص يأ «شرعلا وذل «ديري امل لاعف .ديجملا شرعلا وذ :هلوق يخ
 مظعأ وهو «لجو زع هللا هيلع ىوتسا يذلا وه شرعلاو «شرعلا |.
 عبسلا تاوامسلا نأ رثألا يف ءاج دقو ءاهعسوأو اهربكأو تاقولخملا 8

 «ضرألا يف ةالف يف تيقلأ ةقلحك يسركلا ىلإ ةبسنلاب عبسلا نيضارآلاو اج
 ةقلح « ©”ةقلحلا هذه ىلع ةالفلا لضفك ىسركلا ىلع شرعلا لضف نأو ١|
 نإو» ءاهل ةبسنلاب ءيشب تسيل ضرألا نم ةالف يف تيقلأ ةريغص عردلا 9
 دحأ ال نذإ ««ةقلحلا هذه ىلع ةالفلا لضفك ىسركلا ىلع شرعلا لضف اجب

 نيابتلا نآلا ةدوهشملا تاقولخملا نم دهاشن انك اذإو ٠ «هتعس ردقي [:
 ةروصو سمشلا ةروص ىلع لجر ينعلطأ دقلو .اهماجحأ يف ميظعلا ال

 يف ةريبك ريغ ةطقنك سمشلا هذهل ةبسنلاب ضرألا نأ تدجوف «ضرألا اه

 يف اذه ناك اذإف «ًاقالطإ سمشلا ىلإ بسنت ال اهنأو «ريبك عساو نحص 3
 ءايشألاب كلاب امف هريغو بوكسلتلاب كردت ىتلا ةدوهشملا ءايشألا "ا

 اموإ» :ىلاعت هللا لاق دهاشن امم مظعأ انع باغ ام نأل انع ةبئاغلا |م
 وه شرعلا نأ لصاحلاف ۸١[. :ءارسإلا] #ًليلق الإ ملعلا نم متيتوأ

 - العو لج - نمحرلا هيلع ىوتسا ميظع شرع ءاهلك تاقولخملا فقس عل
 :هلوقو .[5 :هط] «*ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا# :ىلاعت لاق امك |ر

 ترق نس کک لاكو 0 ةكاؤزن كن لفت قباب اا ئليزتادجرخا 003

 ءامسألا يف يقهيبلاو «(08) مقر شرعلا باتك يف ةبيش يبأ نباو ءال /” ريرج نبا هجرخأ )١( أ

 ةحيحصلا ةلسلسلا يف هللا همحر ينابلألا هححصو «هنع هللا ىضر رذ يبأ ثيدح نم (857) تافصلاو |

 .«ثيدحلا اذه الإ شرعلا ةفص يف ةا يبنلا نع عوفرم ثيدح حصي ال هنأ ملعاو» :لاقو )1١9( يك
 . هبتاك دادعإ نم )١5٠0( ص ىلاعت هللا همحر انخيش ةليضفل ةيطساولا ةديقعلا حرش رظناو |[



 : سس سس ووسع 7

 : نوكت ىلوألا ةءارقلا ىلعف (ٌديجملا)و. (ديجملا) ناتءارق اهيف #ديحملا# د

 م هك هك مخ مخ سك نك & هخ هك هج 9
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 6 اههالكو ءلجو زع برلل اًمصو نوكت ةيناثلا ىلعو «شرعلل ًافصو ©
 " يف لوقن نحنو «ديجم لجو زع برلا كلذكو «ديجم شرعلاف حيحص |
 أ زع هلعفي هنإف هديري ام لك ديري امل لاعف# .ديجم ديمح كنإ دهشتلا |,

 ° نار هلو يكمل بس ال ادا لالا مات هنأل ؛لجو
 چ نم هنود نم مهل امو هل درم الف اًءوس موقب هللا دارأ اذإو# هئاضقل وبا
 58 نإو ايندلا كولم نكل «هلعفي هنإف هديري 1 لكف ١١[. :دعرلا] لاو 0

 © دجوي مث نوديري ام رثكأ ام ءنوديري ام لك نولعفي ال مهتيكلم تمظع
 هدارأ ام دري ال يذلا مظعألا ناطلسلا وذ وهف برلا امأ «عنمي عنام

 | هنإف نوكلا يف عقو ام عيمج نأ ىلع ليلد اذه ينو ديري امل لاعفإ# ءيش 3

 | فتدارإب ًاعقاو نوكيف هقلخ يذلا وه هللا نآل ؛لجو زع هللا ةدارإب |#:
 ٠ ةمكحل هنإف هللا لاعفأ نم عقي ام لكف «ةمكحل الإ ًائيش ديري ال هللا نكلو 0

 | نوعرف .دونجلا ثيدح كاتأ له# .اهملعن ال دقو اهملعن دق ةميظع |.
 | نيذلا# «طيحم مهئارو نم هللاو . بيذكت يف اورفك نيذلا لب .دومثو ا

 | نم وأ «نيكرشملا نم ناك ءاوس هلوسرو هللاب رفك نم لك لمشي «اورفک |«
 | نالا قراضلاو د رهلا نال كلذ ؛ مهريغ وأ ىراصتلا وأ ءدوهيلا (©)

 يأ  هنأل مهنايدأ مهعفنت الو نيد ىلع اوسيل اي لوسرلا ةثعب دعبو ل"
 لب «هنيد نم ءيش ىلع سيلف هب نمؤي مل نمف ءايبنألا متاخ - يَ يبنلا ر

 | مف «لسرلا عيمجب رفاك وهف لسرلا نم دحاو لوسرب نمؤي مل نم نإ
 | هريغل بذكم هنإف ءايبنألا نم هريغب نما ولو لوسر هنأ حونب نمؤي مل نم ق
 يتلا ةاروتلا نوعبتي مهنأو نيد ىلع مهنأ دوهيلا تعدا اذإف «لسرلا نم 1

 '6 اذإو «ةاروتلاب نورفاك ىسومب نورفاك متنأ :مهل لوقن ىسوم اهب ءاج #:

| 
| 

 لونمؤم مهنأ (نييحيسملاب) مويلا مهسفنأ نومسي نيذلا ىراصنلا تعدا

 0س ا رسا س س را ےس ےس ےس لا



 | دمحمب نورفاك مكنأل ؛ىسيعب نورفاك متنأ متبذك : مهل انلق ىسيعب 4

 نورفكي ىراصنلاو دوهيلا ءالؤه نأ بجعلاو ءمالسلاو ةالصلا هيلع #:

 ةاروتلا يف مهدنع ًابوتكم هنودجي مهنأ عم مالسلاو ةالصلا هيلع دمحمب يأ
 مهل لحيو ءركنملا نع مهاهنيو .فورعملاب مهرمأي ءليجنإلاو |.
 5 يتلا لالغألاو مهرصإ مهنع عضيو «ثئابخلا مهيلع مرحيو «تابيطلا #
 ۶ ءايربكلاو دانعلا نكل , مهءانبأ نوفرعي امك هنوفرعي «مهيلع تناک 5

 | نم ريثك دو# مالسلاو ةالصلا هيلع دمحمب اونمؤي نأ مهعنم دسحلاو | ٠
 © مهسفنأ دنع نم ًادسح ًارافك مكناميإ دعب نم مكنودري ول باتكلا لهأ 9.
 حي لب# : ىلاعت هلوق نأ لصاحلاف ٠٠۹[. :ةرقبلا] *قحلا مهل نيبت ام دعب نم يب
 «ىراصنلاو دوهيلا نم ىتح دمحمب رفك نم لك لمشي «اورفك نيذلا 5

 ,© ال هديب دمحم سفن يذلاو» :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاق اذهلو 2

 هي نمؤي ال مث ينارصن الو يدوبي ةوعدلا ةمأ ينعي ةمألا هذه نم يب عمسي اه

 | لاقو بيذكت يف رافكلا لك « "”«رانلا باحصأ نم ناك الإ هب تئجامب |
Jلك نم مهب طيح هنأ ينعي مهل فرظلاك بيذكتلا لعجف 4بيذكت ين  #, 
 هل لک نم مهب طيحم ىلاعت هللا نأ ينعي «طيحم مهئارو نم هللاو# بناج اه
 | رع هنكلو «هباقع الو هناطلس الو هملع نع ال هنع نوذشي ال بناج 0

 | حول يف . ديجم نآرق وه لب# . هتلفي مل هذخأ اذإ ىتح ملاظلل يلمي دق لجو 9

 نآرق# مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا هب ءاج ام يأ «وه لب# «ظوفحم | ع
 دجملا نأ ينعي ال ديجم هنأب نآرقلا فصوو ءدجمو ةمظع وذ يأ «ديجم #

 اذه ليك «نآرقلل فصو وه لب ءطقف هسفن نآرقلل فصو ي

 مهل نوكيس هنإف «هتوالت قح هتوالت نم هبجاوب ماقو هلمحف نآرقلا 1

 «سانلا عيمج ىلإ ءب دمحم انيبن ةلاسرب ناميإلا بوجو باب «ناميإلا باتك «ملسم هجرخأ > )١(
 )٠١۳( )۲٤١(. هتلمب للملا خسنو



 8 لج ادور 9 0 ةهروس ريسفت 0
 | كلذب ينعي «ظوفحم حول يف# :ىلاعت هلوقو .ةعفرلاو ةزعلاو دجملا 1

 كرابت هللا لاق امك باتكلا مأ وه يذلا لجو زع هللا دنع ظوفحملا حوللا
 .[84 :دعرلا] #باتكلا مأ هدنعو تبثيو ءاشي ام هللا وحمي# :ىلاعتو

 | اذه نأ هب بتك ام ةلمج نمو «ءيش لك ريداقم هب هللا بتك حوللا اذهو

 4 ءاملعلا لاق .ءظوفحم حول يف وهف ايب دمحم ىلع لزنيس نآرقلا

 هل ليدبتلاو «ليدبتلاو رييغتلا نع ظوفحم ءدحأ هلاني ال *« ظوفحم#

 أ لجو زع هللا نم ةباتكلا نأل ؛ىرخألا بتكلا يف نوكي امنإ رييغتلاو

 kK : عاونأ
 الو لدبت ال ةباتكلا هذهو ظوفحملا حوللا يف ةباتكلا :لوألا عونلا

 |٠ .هيفام ريغي وأ لدبي نأ نكمي ال ءًاظوفحم احول هللا هامس اذهلو «ريغت

 © ناسنإلا نأل «مهتاهمأ نوطب يف مهو مدآ ينب ىلع ةباتكلا : يناثلا ,ِْ
 هل ءماحرألاب ًالكوم ًاكلم هيلإ هللا ثعب ءرهشأ ةعبرأ هل مت اذإ همأ نطب يف 4

 "0| اذإ محل نم ةعطق نع ةرابع دسجلا نأل «هللا نذإب حورلا هيف خفنيف |
 ءهقزر بتكب :تاملك عبرأب رمؤيو ءاناسنإ راص حورلا هيف تخفن

 4 . "ديعس وأ يقشو «هلمعو .هلجأو

 1 يف نوكت يتلا ةباتكلا يهو «ةنس لك ةيلوح ةباتك :ثلاثلا عونلا 0
 © كلت يف نوكي ام ةليللا هذه يف ردقي ىلاعتو هناحبس هللا نإف ءردقلا ةليل
 هل ٤(. :ناخدلا] «ميكح رمأ لك قرفي اهيفا# :ىلاعتو كرابت هللا لاق «ةنسلا
 4 . ةنسلا كلت يف نوكي ام ةليللا هذه يف بتكيف

 © هذهو ءةكئاللا يديأ يف يتلا فحصلا ةباتك :عبارلا عونلا
 اهل ءلمعلا لبق اهلك ةقباسلا ثالثلا تاباتكلاو «لمعلا دعب نوكت ةباتكلا

 هلمعو هلجأو هقزر ةباتكو همأ نطب يف يمدآلا قلخ ةيفيك باب ءردقلا باتك .ملسم هجرخأ )١(

 .(١)(؟547) هتداعسو هتواقشو



 همك يا يك مج مخ مخ مخ مخ مخ مح ىخا ل
 مع ع رج ریسفد

ree 

 ةكئالملا نإف ا لمق ا 2

 جي الك# : ىلاعت هللا لاق نوبتكي مهلامعأ ظفحب يأ مدآ ينب ظفحب نيلكوملا

 ل . نیبتاک ًامارك .نيظفاحل مكيلع نإو . .نيدلاب نوبذكت لب |

 6 باتكلا اذه ىطعي هنإف ةمايقلا موي ناك اذإف ٩ ١١[. : راطفنالا] )نولعفت
 4 موي هل جرخنو هقنع يف هرئاط هانمزلأ ناسنإ لكو# :ىلاعت لاق امك

 ٠ | كيلع مويلا كسفنب ىفك كباتك أرقا .ًاروشنم هاقلي ًاباتك ةمايقلا

 6 أرقا :تنأ كل لاقيو باتكلا ىطعت ىنعي .[14 1 :ءارسإلا] #ًابيسح (

 يندم فايع و ترم دز كلل يف ل انا ا و
eS|٠ لضفت صخشلل لاقي نأ نم  

 © كأ ل ا فاضتإلا وه اذه لا كف تساحت تلمع ام اذه

 | كمامأ اًحوتفم ًاروشنم باتكلا اذه ىطعت ةمايقلا مويف ءاذه وه فاصنإ
 ءاذك ناكم يف ءاذك موي يف تلمع كنأ كل نيبتيو أرقت ًاقلغم سيل

 1 دهشي نم كانهف تركنأ اذإو «ريغتي ال طوبضم ءیش وهف ءاذكو اذك

 يأ اذكب تقطن :ناسللا لوقي «مهتنسلأ مهيلع دهشت موي# كيلع
 © لوقت «تشطب :ديلا لوقت #نولمعي اوناك امب مهلجرأو مهيديأو#

 ي اولاقو# تسمل امب دهشت دولجلا ءًاضيأ دلجلا لوقي لب «تيشم : لجرلا

 10 وهو ءيش لك قطنأ يذلا هللا انقطنأ اولاق انيلع متدهش مل مهدولجل |

 .® نيهلا رمألاب سيل رمألاف ۲١[. :تلصف] 4نوعجرت هيلإو ةرم لوأ مكقلخ ®

 يهتني انه ىلإو  هترفغمو هوفعب مكايإو انالوتي نأ ىلاعت هللا لأسن 4

 ءامسلاب مسقلاب ىلاعت هللا اهأدتبا يتلا ةميظعلا ةروسلا هذه ىلع مالكلا |

 © نمف «ظوفحم حول يف ديجم نآرق وه لب# :هلوقب اهانأو جوربلا تاذ 9
 4ي اذهلو «ةعفرلاو ةماركلاو ةزعلاو دجملا هلف ميظعلا نآرقلا اذهب كسمت

 ا
 0 ےک ی ر ی ۲ے ےن ا و



 ھه هک مخ مخ هك هك مج هك مخ ھه مخ ©(
 : 22 جوربلا ةروس ريسفت ا

 يأ نآرقلاب اوكسمتي نأ اهبوعش دارفأب نيئداب ةيمالسإلا انتمأ حصنن |.
 OEE نأ اهرؤما ETE Eee «ميظعلا
 هبي ممألا نم دري يذلا فرخزملا جرهبلا مهرغي ال نأو «ميظعلا نآرقلاب

 8 ةفلاخملا «لدعلل ةفلاخملا «ةعيرشلل ةفلاخملا نيناوقلا عضت يتلا ةرفاكلا

 .© ىلاعت هللا باتك اوذبني مث «ذيفنتلا عضوم اهوعضي نأ «قلخلا حالصإل
 ھا اذه نإف ‹«مهروهظ ءارو «ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هلوسر ةنسو
 ٤ نوكت لئاهلا ددعلا اذ ةمأ نأ روصتي ًادحأ نظأ الو رخأتلا ببس هللاو

 © نكل «ةرفاكلا لودلل ةبسنلاب ةيرق يف ةرامإ اهنأكو «رخأتلا اذه ةرخأتم
 2: هو اهماركو انقرع هينا انكرت هنأ وها مولع تقال كلذ ت
 ةدساف ةدئاب ةمظنأ ءارو ثهلن انبهذو «ميظعلا نآرقلا اذهب كسمتلا

| 
 78 نومأ فالوب و هرو ملظلا ىلع ةينبم «لدعلل ةفلاخت

 8 نمألا مهل بتتسي ىتح اب هلوسر ةنسو «ىلاعت هللا باتك ىلإ اًيقيقح
 3 « مہ وعش مهعيطتو ‹ةعفرلاو دجملاو ةزعلا مهل لصحتو «رارقتسالاو

 3 حلصأ اذإ ناسنإلا نأل كلذو ؛ءيش مهيلع مهبوعش بولق ين نوكي الو

 5 رومألا ةالو ناك اذإف «سانلا نيبو هنيب ام هللا حلصأ «هبر نيبو هنيب ام

 ٠ هللا اوعيطيلف «مهيف هللا اوعيطي نأو «بوعشلا مهل نعذت نأ نوديري
 1 كلملا كلام اوصعي نأ لوقعملا نم سيلف الإو ؛مهمتأ مهعيطت ىتح ًالوأ

 لب ءاّدذج ديعب اذه مهبوعش مهعيطت نأ نوديري مث «لجو زع هللا وهو
 # هللا نم ٍبْرَق املكو «هبحاص نع سانلا دعب هللا نع بلقلا دعب املك
 ٠ | اهدجم ةيمالسإلا ةمألا هذهل ديعي نأ هللا لأسنف «هنم سانلا برق

 نأَو ءمهتبكي نأو «ناكم لك نيملسملا ءادعأ نكذب نأو .اهتماركو

 ريدق ءيش لك ىلع هنإ «نيبئاخ مهباقعأ ىلع مهدري
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 ١ رد امو با ٍقراطلاو ِءامَسلَاَو و“
 رم ےس ےک وماء م راح رە٭ ا أ

 > را قلخ مِم نوال ا رظنملف ارا ظفاح
28 
 ال مل و ر ص 2. م

 ےدوجر لع نإ را بيارتلاو

 4 ری

 .مسقلاب ةروسلا هذه لجو زع هللاأدتبا *قراطلاو ءامسلاو#
 فيك سانلا ضعب ىلع لكشي دقو قراطلاو ءامسلاب ىلاعت هللا مسقأ |
 كرش تاقولخملاب مسقلا نأ عم تاقولخملاب ىلاعتو هناحبس هللا مسقي 9
 هيلع لاقو « '”(كرشأ وأ رفك دقف هللا ريغب فلح نم» : يب يبنلا لوقل اه
 الف . ”«تمصيل وأ هللاب فلحيلف ًافلاح ناك نم» :مالسلاو ةالصلا [+
 الو ءةبعكلاب الو «ةكئالملاب الو «ءايبنألاب ال هللا ريغب فلحلا زوجي 9
 ؟تاقولخملا نم ءيش يأب الو «نطولاب (و
 هل ىلاعتو هناحبس هللا نإ :لوقن نأ لاكشإلا اذه ىلع باوجلاو 3

 ىلع لدي هقلخ نم هب مسقي امب هماسقإو «هقلخ نم ءاش امب مسقي نأ أ
 دقو «قلاخلا مظع ىلع لدي قولخملا مظِع نأل ءلجو زع هللا ةمظع اه

 )١750(. ص هجيرخت مدقت 2 )١(

 )١710(. ص هجيرخت مدقت (۲) ©



 قراطا ةروس ريسفت ر
 برس ببي تت
 ل لهو دف ESE ياو رواق ا انقل مسقأ ار
 "٠ وهو (نآرقلا ماسقأ يف نايبتلا) هباتك يف هللا همحر ميقلا نبا عوضوملا اذه #

 ۾ ءءامسلاب ىلاعت هللا مسقي انهف ءاريثك ملعلا بلاط عفني ديج باتك ۹

 يأ باحسلا ىتح ءءامس وهف كالع ام لكف كالع ام لك وه ءامسلاو |

 ا نم لرنأ## :ىلاعت هللا لاق امك ءءامس ىمسي رطملا هتم لزني يذلا

adكلان هان  E osل رك لع قلطمن اك ذو  
Eهنإف  eاهلك ا و ىفدألاو ءاعبنلا  

 © مسق وهف «قراطلاو# :هلوق امأو .كقوف يهو كتلع دق اهلك ابمأل 2/4

 #ي يذلا وه قراطلا سيل ؟قراطلا وه امف قراطلاب مسقأ هللا نأ يأ ءناث اف

 | وه اذه «بقاثلا مجنلا# :هلوقب لجو زع هللا هرسف لب ًاليل هلهأ قرطي 0
 © (لا) نوكتف موجنلا عيمج هب دارملا نوكي نأ لمتحي انه مجنلاو «قراطلا

 -ي يوق «عماللا مجنلا :يأ .بقاثلا مجنلا هنأ لمتحيو «سنجلل

 , | تايا نم موجنلا هذه نإف ناك اّيأو «هرونب مالظلا بقثي هنأل «ناعمللا 0

 فالتخاو ءاهماظتناو اهريس يف «هتردق لامك ىلع ةلادلا لجو زع هللا 9"

 تامالعو# :ىلاعتو كرابت هللا لاق ءًاضيأ اهعفانم فالتخاو اهلاكشأ أ

 “| ءامسلا انيز دقلو# :ىلاعت لاقو ١1١[. :لحنلا] *نودتبم مه مجنلابو م٠

 #5 ةنيز يهف ١[. :كللا] (نيطايشلل ًاموجر اهانلعجو حيباصمب ايندلا ١
 مسقملا هللا نيب مث .اهب ىدتهي تامالعو «نيطايشلل ًاموجرو ءءامسلل |[ي

 |٠ ام ينعي ةيفان انه 4نإ# (ظفاح اهيلع امل سفن لك نإ :هلوقب هيلع #:

 ي نم ظفاح اهيلع الإ سفن لك ام ينعي (الإ) ىنعمب «املطو «سفن لك
 مكيلع نإو# :هلوقب ظفاحلا اذه ةمهم ىلاعتو هناحبس هللا نيبو ءهللا | ر

 ءالؤه 1٠١-١5[. :راطفنالا] #نولعفت ام نوملعي .نيبتاك ًامارك .نيظفاحل ©

 ةمايقلا موي هدجيو «هيلع امو هل ام ءهلمع ناسنإلا ىلع نوظفحي ةظفحلا اه



[ 9 
 | «ابيسح كيلع مويلا كسفنب ىفك كباتك ارقا :هل لوقي ًاروشنم اباتك اإ
 ا ارق نم نالا همر ام نر ةظفحلا ءالوه 1044 يضإلال 0
 «حراوجلا لامعأو «ناسللا لاوقأك ًارهاظ ناك ءاوس «لعف نم هب موقي /
 ړا هلوقل هيلع بتكي هنإف ناسنإلا هدقتعي امم بلقلا يف ام ىتح ًانطاب وأ 5

 #0 برقأ ر ف هنری ا لع ر ناسإلا نلعب دتلزوا : ىلاعت 2
 .ديعق لامشلا نعو نميلا نع نايقلتملا ىقلتي ذإ .ديرولا لبح نم هيل و

 | ظفحي ظفاحلا اذه .[18- ا ا يدوس
OE E 0 تابقعم هل# : هلوق يف هللا مهركذ نورخآ ةظفح كانهو | 

 رظنيلف# ١١[. :دعرلا] «هللا رمأ نم هنوظفحي هفلخ نمو هيدي نيب نم و
 رابتعالا رظن انه رظنلاب دارملاو ءرمألل انه (ماللا) *قلخ امن ناسنإلا |

 نم قلخ له ؟قلخ امم ناسنإلا ركفيل ينعي «ةريصبلاب رظنلا وهو 2
 باوجلاو ؟يوق ساق ءيش نم قلخ له ؟ذالوف نم قلخ له ؟ديدح 4

 «لجرلا ءام وهو «قفاد ءام نم قلخ# هنأ :تالؤاستلا هذه ىلع ٠٠
 سيل ناليسلا فيعض نيهم ءام هنأب ىرخأ تايآ يف ىلاعت هللا هفصوو ا
 ليلق يأ ةفطن هنأ ىرخأ ةيآ يف ىلاعت هللا هفصوو «قلطنملا يداعلا ءاملاك اي
 نم ناسنإلا قلخي نأ بجعلاو «ناسنإلا هنم قلخ يذلا اذه ءءاملا نم ©
 نم الإ  هللاب ذايعلاو  ةراجحلا نم ىسقأ هبلق نوكي مث «نيهملا ءاملا اذه إو
 نيب نم جرخي# قفادلا ءاملا اذه نأ نيب مث هللا نيدل هبلق هللا نالأ|ي
 اذهو «هردص ىلعأ هبئارتو لجرلا بلص نيب نم «بئارتلاو بلصلا ۴+
 ءدسجلا يف نيكم ناكم نم جرخي هنأو «ءاملا اذه جرخ قمع ىلع لدي ا
 لجرلا بلص يأ #بلصلا نيب نم عع ءاملعلا ضعب لاقو |[.
 بارا ءظفللا رهاظ فالخ اذه ٠ نكلو 0 نار «بئارتلاو» ا 7



 ا ا

1 

 و س س ١ iT ةروس ريسفت |

 زع هللا يأ «هنإإ «رداقل هعجر ىلع هنإ# .: ىلاعت لاق مث .كلذب هفصو | م
 موي كلذو # رداقل# ناسنإلا 2 ىلع يأ #هعجر ىلع# . لجو و

 نم ناسنإلا قلخي نأ ىلع ردق يذلاف #رئارسلا ىلبت موي# هلوقل ةمايقلا يا

 اب نم اذهو «ةمايقلا موي هديعي نأ ىلع رداق «نيهملا قفادلا ءاملا اذه | ر

 ءاملا اذه نم ناسنإلا قلخي نأ ىلع ًارداق هللا ناك اذإ لوقي هلقعب ناسنإلا 5

 9 قلخلا أدبي يذلا وهو# ةيناث ةرم هديعي نأ ىلع رداق هييحيو نيهملا |
 ادبملاب لجو رع هللا لدن اذهلو Y]. :مورلا] # هيلع نوهأ وهو هديعي 9#

 0 ةعرسب اذه ىلإ اذه نم لقعلا لقتني «حضاو يلج سايق هنأل داعملا ىلع /

 4 ٤ باسحلاو «بولقلا ف ام ىلع ةمايقلا موي باسحلا نإف «بولقلا ,

 هل هلآ ىلعو هيلع هللا لص ىبنلا لماع اذهلو .حراوجلا يف ام ىلع ايندلا ي

 2 ال١ :لوقيف مهلتق يف نذأتسُي ناك ثيح نيملسملا ةلماعم نيقفانملا ملسو | ٠

 ملعي وهو مهلتقي ال ناكف « ©”(هباحصأ لتقي ًادمحم نأ سانلا ثدحتي 0

 مويو رهاظلا ىلع ايندلا يف لمعلا نكل «قفانم اًنالفو «قفانم اًنالف نأ ا
 الفأ# :هلوقك اذهو ربتخت يأ « رئارسلا ىلبت موي نطابلا ىلع ةمايقلا ٠

 ٠١[. .9 :تايداعلا] #رودصلا يف ام لصحو .روبقلا يف ام رثعب اذإ ملعي »أ

 «حراوجلا لمعب ةيانعلا نم رثكأ بلقلا لمعب ةيانعلا انيلع بجي اذهلو ا ۾
 «رادملا هيلع يذلا وه بلقلا لمع نكل «ةرهاظ ةمالع حراوجلا لمع 7

 ةباحصلا بطاخي جراوخلا نع مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ربخأ اذهلو ,

 ينعي  مهمايص عم همايصو « مهتالص عم هتالص مكدحأ رقحي» :لوقي |[.

 ال  هللاب ذايعلاو ةيلاخ مهبولق نكل ةرهاظلا لامعألا يف نودهتجي مهنأ 8

 : اهلا :ه

  (۱) Eةيلهاجلا ة ةوعد نم ىهني ام باب «بقانملا باتك ‹يراخبلا هجرخأ (0۱۸) . 7



 ناميإلاو (ناميإلا نم هبلق ف رقو هه هع و «موص الو ةالصب , ركب وبأ مهقبس ام هللاو) :هللا هحر يرصبلا نسحلا لاق « "”ةيمرلا ٠ نم مهسلا قرمي امك مالسإلا نم نوقرمي «مهرجانح مالسإلا زواجتي ي
 ال دق رهاظلا لمعلا نکل «لمعلا ىلع ناسنإلا لمح ب الا يف رقو اذإ 7

 ءاهلامعأو انبولقب ينتعن نأ انيلعف «هبلق حالصإ ىلع ناسنإلا لمحي #,
 كرشلا بئاوش نم اهصيلختو اهحالصإو ءاهتاهاجتاو ءاهدئاقعو نك
 ةهاركو هلوسر ىلع هللا لزنأ ام ةهاركؤ ءءاضغبلاو دقحلاو «عدبلاو |

 . هنع بلقلا هيزنت بجي اع كلذ-ريغو .مهنع هللا يضر ةباحصلا

 نم ناسنإلل ام ةمايقلا موي ينعي #ةوق نم هل امف : ىلاعت لاق مث

 نأ عيطتسي ال هسفنب وه «ةيجراخلا ةوقلا يهو 4رصان الو# ةيتاذ ةوق | '
 اذإف# :ىلاعت هللا لاق «هنع عفادي نأ عيطتسي دحأ الو «هسفن نع عفادي ٠
 1١١[. :نونمؤملا] (نولءاستي الو ذئموي مهنيب باسنأ الف روصلا يف خفن (4
 ‹ضعبب مهضعب يمتحيو ءاضعب مهضعب لأسي «نولءاستي ايندلا يف |[
 الو ةبارقلا عفنت ال «ةبارق ال ينعي باسن ال ةمايقلا موي نكل 9
 .نولءاستي اړ

 رو ر رک r< ھو

 وط امو > -_ ١ لصف لوق و 6 ر حصا ِتاذ ضر 9 چ 3 ا $ /
 2 مهلهمأ َنرفكْلا لف 2 دكا 2 اذه دک مَ 9 لی ار

 ا ا

 ىلإ *قراطلاو ءامسلاو# ماسقإلا ىلاعت هللا ركذ نأ كيت

 لج هلوقو (هيلإ حورلاو ةكئالملا جرعت# : ىلاعت هللا لوق باب «ديحوتلا باتك «يراخبلا هجرخأ 70 )١(
 مهتافصو جراوخلا ركذ باب «ةاكزلا باتك «ملسمو ء(۲١٤۷) (بيطلا ملكلا دعصي هيلإ# :هركذ ١

 )9*1١3()115(.
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5 

 | لاق #رصان الو ةوق نم هل امف . رئارسلا ىلبت موي هلوق ىلإ . . رخآ
 ١ مسقلا وه اذه (عدصلا تاذ ضرألاو . عجرلا تاذ ءامسلاو# : 75

 مي :لاق كانهف ءةروسلا لوأ يف ناك ام لوألا مسقلاو ءءامسلل يناثلا اج

 |٠ :لاق انه #بقاثلا مجنلا . قراطلا ام كا ردأ امو .قراطلاو ءامسلاو#

 «لصف لوقل هنإ .عدصلا تاذ ضرألاو .عجرلا تاذ ءامسلاو» 9
 قراطلا ىلإ ةراشإ هيف لوألا نأ  ملعأ هللاو  نيمسقلا نيب ةبسانملاو اه

 ءعمسلا نوقرتسي نيذلا نيطايشلا هب ىمرت مجنلاو .مجنلا وه يذلا ٠
 مسقأف انه امأ «ءلجو زع هللا باتكل ظفح كلذب نيطايشلا يمر ينو أ
 نآرقلا نأ ىلع مسقأف «لصف لوق نآرقلا اذه نأ عجرلا تاذ ءامسلاب اه

 هب ظفحي ام ىلإ ةراشإلا هيف نأ هتبسانم لوألا مسقلا راصف «لصف لوق ٠

 «ةايح نآرقلا نأ ىلإ ةراشإلا يناثلا مسقلا يفو «هلازنإ لاح نآرقلا اذه و

 ًاعجر ىمسي «رطملا وه عجرلا *عجرلا تاذ ءامسلاو# :لاقي ينعي |,

 تاذ ضرآلاو# . ضرألا ةايح هب رطملا نأ مولعمو «رركتيو عجري هنأل ٠
 مسقأف «هنم تابنلا جورخب ققتشلا ينعي قاقشنالا وه عدصلا # عدصلا ,

 هنم جرح يذلا ققشتلابو. تالا جورج »بيس وع يذلا رطبا اإ
 ةايح هب نآرقلاو ءاهبتوم دعب ضرألا ةايح ىلإ ةراشإ هلكو «تابنلا #
 كيلإ انيحوأ كلذكو# :ىلاعتو كرابت هللا لاق امك ءاهبتوم دعب بولقلا اي
 ب یک نال اهواز تارقلا فا ىف او یر ف انرمأ نع اوو
 .بولقلا 9
 .رطملا تاذ يأ *عجرلا تاذ ءامسلاو# :لجو زع لوقي 4
 .اهنم تابنلا جورخل قاقشنالا تاذ يأ #عدصلا تاذ ضرألاو# :

 وهو «لصف لوق هنأب ىلاعت هللا هفصو ( لصف لوقل# نآرقلا يأ «هنإ# 9
 ةالصلا هيلع ليربج ىلإ هاقلأو هب ملكت يذلا وهف «لجو زع هللا لوق اه
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| 8 ١ 

 | امهيلع ند لا ا ىلإ ًالوق نآرقلا ا فاضأ دقو ءملسو ©. ' 1

 يذ .ميرك لوسر لوقل هنإ# :لوألا يف ىلاعت لاقف «مالسلاو ةالصلا .
 00 19-1١[ :ريوكتلا] نیم ˆ مث عاطم .نيكم شرعلا يذ دنع ةوق 0

 وقل هنإ# :ملسو هلآ ىلعو 3 هللا لص لوسرلا ىلإ هتفاضإ يناثلا
[ yS 

 | هغلب هنأل «مالسلاو ةالصلا هيلع ليربج ىلإ لوقلا فاضأ لوألا يفف | ٠

 © ىلإ هفاضأ يناثلا يفو ءملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص دمحم ىلإ هللا نع

 هل هناحبس هللا وه ًءادتبا هلاق يذلا نإف الإو «سانلا ىلإ هغلب هنأل يب دمحم اه

 | نيبو «لطابلاو قحلا نيب لصفي لصف «لصف لوقل هنإإ» .ىلاعتو |1
 اذهلو فاداعو هأوان نم لكل عطاق يأ لصف هنإ لب «نيملاظلاو نيقتملا ©

 ءرافكلا اوبلغ مهدجن نارقلاب رافكلا نودهاجي اوناك امل نيملسملا دجن +

 © اولذأو اومزه نآرقلا نع اوضرعأ املف «مهنيب يضقو «مهرباد اوعطقو 77
 أي هنع تدعتبا هللا باتك نع ناسنإلا دعبأ املكو «نآرقلا نع مهدعُب ردقب

  0أ وه امو# .لجو زع هللا باتك ىلإ عجري ىتح رصنلا هنع دعتباو «ةزعلا

 اهلك هتاملك «قح وه لب ءوغللاو ثبعلاو بعللاب وه ام يأ #لزهلاب "٠

 اي ناسنإلا هالت ول ءرجأ هتوالتو «لدع هماكحأو «قدص هرابخأ «قح
 ملام يناعملا نم هيلع هللا حتف ركفتو ربدتب هالت اذإو «هنم لمي مل هناوأ لك |
 هتأرق املك «هربدتو نآرقلا أرقا «دهاشم ءىش اذهو «لبق نم هدنع نكي ©

 اذه لك «لبق نم كل لصحي نكي مل ام هيناعم نم كل لصح هتربدتو يا +
 | املك سانلا مالك نم وغللا مالكلا نکل «لزهلاب سيلو لصف هنأل |

 مل : ىلاعت لاق مث .الف هللا باتك امأ هتللمو هتهركو هتججم هتررك 0

 هي هيلع هللا لص لوسرلل نيبذكملا رافكلا ينعي «مهنإ# اديك نوديكي



 1 0 < هك مخ هخ مك ھه" يمك م م” م "ل
 1 GD قراطلا ةروس ريسفت

 ا لوسرلل نوديكي ءًاميظع ًاديك يأ #ًادیک نوديكي# ملسو هلآ ىلعو اړ

 نولعفي اوناك اذام رظناو «هعبتا نمل نوديكيو «مالسلاو ةالصلا ٤

 اي رجاه ءديرشتلاو خيبوتلاو بيذعتلا نم ةكم يف اوناك مايآ نينمؤملاب يل
 يأ مهنيدب ًارارف كلذ لك ةنيدملا ىلإ اورجاه مث «ةشبحلا ىلإ نيترم نوملسملا |«

 © يبنلاب هولعف ام مظعأو ءديك لكب مهوذآ نيذلا «نيمرجملا ءالؤه نم #
 1 مهفارشأو مهؤاسؤر عمتجا ثيح ةرجهلا نيح مالسلاو ةالصلا هيلع |

 8 اذه اولاق .هوضقن ًايأر اوركذ املكف ؟دمحمب نولعفي اذام نورواشتي |

 © ءاج يذلا ناطيشلا خيراتلا لهأ هركذ اميف مهيلإ راشأ ىتح «حلصي ال

 0 لئابق نم داك ةرشع اوراتخت نأ ىرأ نإ :مهل لاقو لجر ةروصب

 ما لجر ةلتق ادمح اولتقي ىتح ًافيس مهنم دحاو لك اوطعتو «ةقرفتم |
 © نأ مشاه ونب عطتست ملف «لئابقلا يف همد قرفت كلذ اولعف اذإف ءدحاو 9

 8 يذلا وه اذهو 0 ذأ لإ نوفر اهلك لئاقلا ف صتقت

 .٠ | سلج العفو «يأرلا اذه اونسحتساو يأرلا اذه ىلع اوعمجأف «نوديري | ٠
 98 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا جورخ نورظتتي ةرشعلا نابشلا أ

 خل مهو بابلا نم جرخ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نكلو «هولتقيل |
 3 لغ پا رتلا رذي لعج هنأ خب راتلا 2 0 ودهاشي ا 1

 #5 ميديأ نيب نم انلعجو# :ىلاعت هللا لوق أرقيو «مهل ًالالذإ مهسوؤر 9"
 0 النو ا (نورصبب ال مهف مهانيشغأف اًدس مهفلخ نمؤ ذم ١

 0 مو ميم نم ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا و فيك بجعتت 3

 ۾ هللا لص يبنلا أبتخا نيح شيرق مه اهف ءاذه نم بجعت ال «هودهاشي ول
 جا راغلا يف أبتخا ةنيدملا ديري ةكم نم جرخ امل راغلا يف ملسو هلآ ىلعو هيلع 1
 نمل تلعجو «هبلطت تراص شيرق نأل ؛بلطلا هنع فخيل مايأ ةثالث ا”

  (WVهللا همحر ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا را ٤٤١/٤ .



 ةزئاج هذهو «ريعب يتئم ركب يأ عم هب ءاج نملو «ريعب ةئم هب ءاج
 وبأو ملسو هلآو هيلع هللا لص يبنلا هيف يذلا راغلا ىلع اوفقوف «ةريبك

 «ىرُي فوسف دحأ هيف ناك اذإ حوتفملا راغلا نأ ملعي انلكو ءركب

 :لاقف .انرصبأل همدق ىلإ مهدحأ رظن ول هللا لوسر اي :لاقف «هنع هللا ©

 . ركب وبأ نأمطاف . "”«امهثلاث هللا نينثاب كنظ ام ءانعم هللا نإ نزحت الا
 الو ءعمسلا 5 روصق مهدنع سيل راغلا ىلع اومقو نيذلا موقلا ءالؤه 3

 نع مهراصبأ هللا یف نكلو «ءاكذلا يف روصق الو ‹رصبلا ف روصق

 نم جرخ نأ اوبجعت الف «هبحاصو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا
 ىلع بارتلا رذي لعجو «خيراتلا لهأ لاق امك ةرشعلا نابشلا ءالؤه نيب |

 دف مهفلخ نمو ا مييديأ نيب نم انلعجو# :لوقيو مهسوؤر 7

 ذإو# :لافنألا ةروس يف ىلاعت هللا لاقو . #نورصبي ال مهف مهانيشغأف
 كوجرخي وأ كولتقي وأ# كوسبحي ينعي «كوتبثيل اورفك نيذلا كب ركمي [

 نوديكي مهنإ# ١[. :لافنألا] *نيركاملا ريخ هللاو هللا ركميو نوركميو
 «ةليوط ةلهمب رظتنت الو ةلهمب رظتنا ينعي دحاو امهانعم لهمأو لهم ٠[ «ًاديور مهلهمأ نيرفاكلا لهمف# :لجو زع لاق مث اديك ديكأو ًاديك |,
 ءىثلا هب دارملاو «داورإ وأ دور ريغصت ًاديورو ءًاليلق يأ «ًاديور# زو"

 هيلع هللا لص لوسرلل ةيلستو «شيرقل ديدبت ةيآلا هذه ينو .ليلقلا ا
 زع هللا ربخأ امك رمألا لصحو .رصنلاب هل دعوو ءملسو هلآ ىلعو ”
 ا اپ مهتم رجم دلار ةالسفلا هيلع سلا ورع لو
 شيرق ديدانص نم لتُق ةرجهلا نم ةيناثلا ةنسلا يفو «بورح مهنيبو [

 . (7761) مهلضفو نيرجاهملا بقانم باب لَك يبنلا باحصأ لئاضف باتك «يراخبلا هجرخأ [| )١(

.)۱( (۳۸۱( 
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 8 وبأ مهدئاق مهنم ءًالجر نيرشعو ةعبرأ وحن مهئامعزو مهئاربكو |.

 © الع يبنلا ا تاونس ينامث نم لقأ لب تاونس ينامث دعبو «لهج 9,
 ب وهو - خيراتلا يف ءاج امك - لاق هنإ ىتح «ًارفاظ ًاروصنم ًاحتاف ةكم 5

 | لعاف يآ نورت ام» : مهل لاق هتحت شیرقو ةبعكلا باب يتداضعب كسم 3

 يأ نورت ام» «مالسلاو ةالصلا هيلع هديب حبصأ مهرمأ نأل ؟«مكب

 3 مكل لوقأ ينإ» : لاقف .ميرك خا نباو «ميرك خا يل ؟(مكب لعاف

 | ا مكيلع بيرثت 4 :هتوخال فسوي لاق امك
 ّنم امنإو « ©”«ءاقلطلا 0 اوبهذا ۹١[. :فسوي] «نيمحارلا محرأ ق

 هللا لاق دقو ءاوملسأ مهنأل مالسلاو ةالصلا هيلع ةنملا هذه مع 4
 لقال فلس دقاق ىل رشي و اروع یک دعت ْ

.] 8 5 

 نأو «هتوالت قح هللا باتك نولتي نمم انلعج نأ ىلاعت هللا لأسن

 ءريدق ءىش لك ىلع هنإ «ةمايقلا موي انل ًاعيفش هلعجي نأو «هب انعفني ٠

 . نيعمجأ هباحصأو هلآ ىلعو دمحم انيبن ىلع ملسو هللا لصو ا



 مص ٠ E م .٠ 1 9 ا oh, 1 > 39 ا ا کک ر رک م صو رعايا دوه حض سمر رم 6
 ىذلاو را ىدهف ردق ىزلاو ہرا یوسف قلخ ىِزلا نزا ىلعالا كير مسأ حبس

 حم 57 5-4
A FI N RTا ا رس تي جي ا جرم ل لک  

 أ ءاَس ام الإ را ست الف كقرقنس ىزا ئوحأ ُءاثغ ملعجف (ا ئعرملا جرخأ
 x NE E. TT ساس سالما و د ر صم کف ےک وو وک ےک ے۶ سر مورک 2 وچو وا
 ي ردا تعفت نإ رکذف ر رسل كرو () حي امو رھیا دلعي مَنِ
 fS O (< Fx KÎ 2 یخ نم دیس 0 ا ل ر کا ر ر

 ال ماا ئربكلا راثلا لص یل 3 ىقشالا اهبتجلبو را یخی نم رثذي

e 2 0رس 1 1  

 . 47 ىي الو اف تومي

 أ ةلقتسم هللا باتك نم ةيآ اهنإو ءاهيلع مالكلا قبس ةلمسبلا
 .® ةروس يأ نم الو «نارمع لآ نم الو «ةرقبلا نم الو ةحتافلا نم تسيل |

 » ةروس ىوس ةروس لك ءادتبا يف لزنت ةلقتسم ةيآ اهنكل «نآرقلا نم

 1 ل
 © هيلع هللا لص لوسرلل انه باطخلا «ىلعألا كبر مسا حبس#

 هي ةثالث ىلع ميركلا نآرقلا يف لوسرلل هجوملا باطخلاو «ملسو هلآ ىلعو

 1 : ماسقأ

 . هب صتخيف هب صاخ هنأ ىلع ليلدلا موقي نأ :لوألا مسقلا
 . معيف ماع هنأ ىلع ليلدلا موقي نأ : يناثلا مسقلا

 نوكيف ءاذه ىلع الو اذه ىلع ليلد لدي ال نأ :ثلاثلا مسقلا 8

 .ًامكح ةمأللو هل اًماع ءًاظفل هب اًصاخ ق

 .كردص كل حرشن ملأ# :ىلاعتو كرابت هلوق :لوألا لاثم ١



a 0انك هك هج مج مخ يك نك هك هك هك  
 9 GD ىلعأل روس ريسفت 3 1 آلا ة ةت

 9 :ىلاعت هلوق ًاضيأ هلاثمو .[؟ ء١ :حرشلا] *كرزو كنع انعضوو 5
 121 صاخ هنأ مولعملا نم اذه نإف .[75 : ءاسنلا] ©ًالوسر سانلل كانلسرأو#

 ١ . ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلاب
 0 ةنيرق هيفو «مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلل هجوملا يناثلا لاثمو

 1 نهوقلطف ءاسنلا متقلط اذإ يبنلا اأ ايل : ىلاعت هلوق : مومعلا ىلع لدت
 + ةالصلا هيلع لوسرلل ًالوأ باطخلا هجوف ١[. :قالطلا] *نبتدعل
 5 «متقلط اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي» لقي ملو *يبنلا اأ اي# :لاق مالسلاو
 814 (تقلط اذإ يبنلا اهيأ اي) :لقي لو «(متقلط اذإ يبنلا اهيأ اي# :لاق
 يا هجوملا باطخلا نأ ىلع اذه لدف «متقلط اذإ يبنلا اهبأ ايل :لاق
 .ةمأللو هل هجوم مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلل

 أي لوسرلل باطخلا هللا هجوي ًادج ةريثك يهف :ثلاثلا ةلثمأ امأو
 4 .ًامكح مومعللو ًاظفل هل باطخلا دارملاو «مالسلاو ةالصلا هيلع

 4 # حبس « ىلعألا كبر مسا حبسإ :لجو زع هللا لوقي انه
 ي ينعي حيبستلا نإف «هتمظعو هلالجب قيلي ال ام لك نع هللا هزن ينعي
 1 نع «ءوس لك نع هللا هزنأ يننأ ينعي هللا ناحبس : تلق اذإ «هيزنتلا
 5 «مالسلا) ىلاعت هللا ءامسأ نم ناك اذهلو «صقن لك نع «بيع لك

 ۾ هللا تافص نم :ةلثمأ برضأو .بيع لك نع هزنم هنأل (سودقلا يا

 ړل اهيف قولخملا ةايحو «هوجولا نم هجوب صقن اهيف سيل ةايحلا :ىلاعت ا
 © أ :آيناثو .ًايلزأ سيل ناسنإلاف مدعلاب ةقوبسم اهنأل :ًالوأ ءصقن الا

 4 .[15 :نهرلا] ناف اهيلع نم لك ءانفلاب ةقوحلم

 | .ءيش لك عمسي صقن هيف سيل لجو زع هللا عمس :رخآ لاثم
 © لاعت هللا ركذ يتلاو هيب يبنلا ىلإ يكتشت تءاج يتلا ةأرملا نإ ىتح
 هسا هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا ثدحت تناك «ةلداجملا ةروس يف اهتصق



 مع ءرزج ريسفت

 4 اذهلوأ و ١[. :ةلداجملا] ج وز يف كلداجت يلا ل 0 هللا 6 ت هباتک 0

 يلع 08 ها 9 هلآ ىلعو هيلع هللا 0 بلا لإ يكتشتل ةلداجملا ,

 .صقنو بيع لك نع هللا هزن #حبسإل ىنعم نذإ .اهثيدح ضعب 8
 مسا# هلوق نإ :نيرسفملا ضعب لاق #ىلعألا كبر مسا :هلوقو 4

 نكلو ءهسفن هلل لب مسالل سيل حيبستلا نأل ؛كبر ىمسم ينعي كبر | ٠
Jبلقلاب هحبست ال ينعي «همسأ ًاركاذ كبر حبس :اهانعم نأ حيحصلا  

 اذهل لديو «ىلاعت همسا ركذب كلذو «ناسللاو بلقلاب هحبس لب طقف اه
 حبس ينعي .[97 : ةعقاولا] *ميظعلا كبر مساب حبسف# :ىلاعت هلوق ىنعملا 7

 «بلقلاب نوكي دق ىلاعت هللا حيبست نأل كلذو «مساب ًانورقم ًاحيبست ا

 نأ دوصقملاو ءًاعيمج امهب نوكي دقو «ناسللاب نوكي دقو «ةديقعلاب |
 قلاخلا هانعم برلا 4كبر# هلوقو .هناسلب ًاظفال هبلقب ًاعيمج امهب حبسي ٠
 وهو «كلاملا وهو «قلاخلا وه ىلاعت هللاف ءرومألا عيمجل ربدملا كلاملا ,

 قلخ نم مهتلأس نئلو# كلذب نورقي نوكرشملاو ءرومألا عيمجل ربدملا |
 نم مهتلأس نئلو# ۲١[. :نامقلا «هللا نلوقيل ضرألاو تاوامسلا 9

 اذإ مهنأ ىلاعتو هناحبس هللا ربخأو .[۸۷ :فرخزلا] هللا نلوقيل مهقلخ 5

 جرخيو تيملا نم يحلا جرخي نمو راصبألاو عمسلا كلمي نمأ# اولئس |
 نورقي مهف ۳١[. :سنوي] هللا نولوقيسف رمألا ربدي نمو يحلا نم تيما ,

 «هريغ هعم نودبعي نكل ءقلخلا هلو ءريبدتلا هلو .كلملا هل هللا نأب أي
 ربدملا «كلاملا ,قلاخلا وه هدحو هللا نأب رقت فيك «لهجلا نم اذهو |

 مامإلا هلصوو )٩(. ريصب ًاعيمس هللا ناكو باب «ديحوتلا باتك ءآقلعم يراخبلا هجرخأ )١( ي
 .(5/47) دنسملا يف دمحأ



٠ Ta A_o af aF AF a Q 
  0ىلعألا ةروس ريسفت

 جم «كلاملا ءقلاخلا وه برلا ىنعم نذإ !!هريغ هعم دبعتو اهلك رومألل
 ؛# هللا الإ دبعي ال نأ همزلي كلذب رقي ناسنإ لكو ءرومألا عيمجل ربدملا
 ي يذلا مكبر اودبعا سانلا اأ اي :ةريثكلا تايآلا هيلع لدت امك
 ي يذلا مكبر اودبعا# :لاق .[؟١ :ةرقبلا] #مكلبق نم نيذلاو مكقلخ

 زع هللا ولعو ءولعلا نم «ىلعألا# .هريغ نودبعت ال ينعي 4مكقلخ 4
 لمكأ نإف :ةفصلا ولع امأ «ءتاذ ولعو «ةفص ولع :ناعون لجو 9

0 

 ٠١[. :لحنلا] #ىلعألا لثملا هللو# : ىلاعت لاق «لجو زع هلل تافصلا

 «هشرع ىلع وتسم هدابع قوف ىلاعت هللا نأ وهف :تاذلا ولع امأو
 لج هللاف «قوف ىلإ ءامسلا ىلإ هجتي ؟هجتي نيأ هللا اي :لاق اذإ ناسنإلاو

 0 اهتأرق اذإ #ىلعألا# نذإ .هشرع ىلع وتسم ءيش لك قوف العو
 4| ناسنإلا ناك اذهلو «هتاذب لاعو «هتافصب لاع هللا نأ كسفنب رعشتساف #
 ا ھو رك دك ا نر ناك اا و

 كلذ عمو ههجو وه ناسنإلا يف ام ىلعأو ناسنإلا يف ام فرشأف «لزن ٠
 :لوقت نأ ةمكحلا نم ناكف «مادقألاب سادت يتلا ضرألا يف هلعجي ق
 تلزن ينأل «ءيش لك قوف وه يذلا يبر هزنأ ينعي «ىلعألا يبر ناحبس ا

 رعشتو «هتاذب ىلعألاو ءهتافصب ىلعألا هللا حبستف .ءيش لك لفسأ انأ
 هنأو .ءيش لك قوف ىلاعت كبر نأ ءىلعألا يبر ناحبس :لوقت امدنع
 4 قلخ# #ىوسف قلخ يذلا# :لاق مث . تافصلا يف ءيش لك لمكأ

 هللا لاق ءلجو زع هللا اهدجوأ تاقولخملا لك «مدعلا نم دجوأ ينعي 5
 نوعدت نيذلا نإ هل اوعمتساف لثم برض سانلا اأ اي :ىلاعتو كرابت و"
 ال ًائيش بابذلا مهبلسي نإو هل اوعمتجا ولو ًابابذ اوقلخي نل هللا نود نم [ي
 ® نود نم نوعدت نيذلا لك «ميظع لثم وهو .[۲۳ :جحلا] #هنم هوذقنتسي +

 ي دبعت يتلا ةهلالا عيمج عمتجي ول «هل اوعمتجا ولو «ًابابذ اوقلخ نل هللا أي



 ي نأ ىلع نيسدنهملا عيمجو ءاسؤرلا عيمجو نيطالسلا عيمجو هللا نود نم 9

 * رصعلا اذه يف نحنو «ًاليبس كلذ ىلإ اوعاطتسا ام ًادحاو ًابايذ اوقلخ #

 ١ نأ قلخلا ءالؤه لك عمتجا ول لئاهلا مدقتلا اذه ةعانصلا تمدقت دقو 5

 ايلا ًايمدآ اوعنص :نولوقي امك مهنأ ول ىتح ءاوعاطتسا ام ًابابذ اوقلخي +

 تالآلا الإ وه ام يلآلا يمدآلا اذه «ةبابذ اوقلخي نأ نوعيطتسي ام #9

 الو درت الو .رتحت الو «شطعت الو .عوجت ال نکل ءطقف كرحتت يف

 هللاف ؛هللا ىوس نم لك هقلخي نأ نكمي ال بابذلا «كيرحتب الإ كرحتت |

 0 لثم نإ ةدحاو ةملكب ؟قلخي اذاميو قلاخلا وه هدمعو لاعتو'ةناحتبنم ا

 1 ركل ع دل ا ل ريا
e[85 :سي] #نوكيف نك هل لوقي نأ ًائيش دارأ اذإ هرمأ امنإ# .[۹ : . | 

 اهلكأتو «ضرألا اهلكأتو ىنفتو تومت اهلك قئالخلا «ةدحاو ةملك ر
 ةدحاو ةرجز هللا اهرجز ةمايقلا موي ناك اذإو «نارينلا اهقرحتو ؛ عابسلا 5

 «ةرهاسلاب مه اذإف ةدحاو ةرجز يه امنإف# .جرختف يجرخأ 1
 انيدل عيمج مهاذإف ةدحاو ةحيص الإ تناك نإ# .[1 :تاعزانلا] 1١

 تارشحو شوحوو «نجو سنإ نم ملاعلا لك ٠١[. :سي] #نورضحم |
 هدحو لجو زع هللاف نذإ .ةدحاو ةملكب رشحت ةمايقلا موي اهلك اهريغو ٣٣

 لهس وهو هزجعي الو هرسعي ال قلخلاو «هعم قلخي دحأ الو قلاخلا وه يه“
 ىلع هقلخ ام ىوس ينعي *ىوسف# هلوقو .ةدحاو ةملكب نوكيو هيلع 5
 لاكش للا لاف قادم نآسنإلا اها رولا لعوب «ةروص نجا 8

 ءاش ام ةروص يأ يف .كلدعف كاوسف كقلخ يذلا# :راطفنالا ةروس

 :نيتلا] ٭ ميوقت نسحأ يف ناسنإلا انقلخ دقل# .[۸ ء۷ :راطفنالا] *كبكر

 «قوف هسأر «ناسنإلا ةقلخ نم نسحأ ءىش قئالخلا يف دجوي ال .[4

 :هلوق يف لخدي نم لوأ اذهلو «ةمات ةئيه ىلعو ءردصلا يف هبلقو



 کک  هخ سك مج هج همك مخ مخ و
 ْ ىلعألا ةروس ريسفت | ٠

0 
 ا

8 
 ىوسي ءيش لك *ىوسف قلخ يذلا# ناسنإلا ةيوست وه «ىوسف#

 | زع ءيش لك ردق #ىدهف ردق يذلاو# . هب ًاقئال نوكي يذلا هجولا ىلع
 أي ۲ :ناقرفلا] (اريدقت هردقف ءيش لك قلخو# :ىلاعت لاق امك لجو ما
 ْش ردق هل ءيش لك «هتافص يفو «هتاذ يفو ‹ هلام يفو «هلاح يف هردق ا

 3 لكو «ةدودح ماسجألاو «ةدودح لاوحألاو «هدودح لاج آلاف «دودح |

 2 .#اريدقت هردقف ءيش لك قلخو# :ىلاعت لاق امك ًاريدقت ردقم ءيش ېچ

4 

 1 ةيادهلا «ةينوكلا ةيادهلاو «ةيعرشلا ةيادهلا لمشي *ىدهف# : هلوقو |

 . نمف# :ىسومل نوعرف لاق هل قلخ امل ءيش لك ىده هللا نأ : ةينوكلا 0ُ

 ي :هط] 4ىده مث هقلخ ءیش لك یطع يذلا انبر لاق . سوم ان اک ر

 | .اذإ لفطلاف «هيلإ جاتجي امل ىلاعت هللا هاده دق قولخم لك دجت | ٩ ٠١[.
 أ يدثلا اذه ىلإ لجو زع هللا هيد عضري نأ دارأو همأ نطب نم جرخ ©

 ٠م يف الإ اهتويب عنصت ال اثم لمنلا تارشحلا ىندأ ىلإ رظناو «هنم عضتري یه
 | امتويب لخدت لويسلا نم ىشخت ضرألا نم ةوبر ىلع عفترم ناكم | .
 8 نم ماعط اهتويب يف وأ ءاهروحج يف ناكو رطملا ءاج اذإو ءاهدسفتف ا

 وپ نأ لبق يهو «نفعي الثل هرشنت سمشلا تعلط اذإ هب جرخت بوبحلا اپ
 | دهاشم ءيشلا اذه «مهيلع دسفتف تبنت الئل ةبحلا فارطأ لكأت هرخدت

 3 0 رسب «لجو زع هللا هنإ ؟كلذل اهاده يذلا نم برجع 5

 ° . هيلإ جاتجي امل قولخ لك ىذه هنأ ۰

 ًاضيأ يهف - مدآ ينبل ةبسنلاب مهألا يهو - ةيعرشلا ةيادهلا امأ :

 3 هللا لاق < .مهل نيب ينعي هللا مهاده دق رافكلا ىتح لجو زع هللا اهنيب

 8 :تلصف] #ىدهلا ىلع ىمعلا اوبحتساف مهانيدهف دومث امأوإ :ىلاعت |

 © نجلا تقلخ امو# مدآ ينب ةايح نم دوصقملا يه ةيعرشلا ةيادهلاو .[1 ٠
 : نأ لجأل كلذب هللا انربخأ امنإو ٠١[. :تايراذلا] *نودبعيل الإ سنإلاو |

 ا يل ل يا ل رو »ا ص و - حصل +



 MT ET ربح نيف وب ESP وجل ووك وك ©
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 | انباصأو مدعلا دعب قلاخلا وه هنأ انملع اذإ ءانرومأ عيمج يف هيلإ أجلن !
 .© نأ ىلع رداق مدعلا نم كدجوأو كقلخ يذلا نأل هللا ىلإ أجلن ضرملا #

 1 ام لوانتت نأ جرح الو «هيلع دمتعا «كبر ىلإ أجلا ًاذإ «كندب ححصي
 | بابسألا نم ببس ءاودلا اذه نأ داقتعا عم نكل «ءاودلا نم كل حابأ |

 .@ رع هللا وه كافش يذلاف ببسلا اذهب تيفش اذإو ءلجو زع هللا هلعج

 * اذه لعجل ءاش ولو ا انين ءاودلا اذه لعج يذلا وه «لجو 5
 0 انرومأ يف اجلن نحنف قلاخلا وه هللا نأ انملع اذإف «ككالهل ًاببس ءاودلا |

 © «هتيادہب يدهتسن اننإف يداهلا وه هنأ انملع اذإ ءلجو زع هللا ىلإ اهلك ٠
 ع كترقنسإ .ةماركلا نم لجو زع انبر انل دعأ ام ىلإ لصن ىتح هتعيرشب ا
 1 هللا نم دعو 3 © ىفخي امو رهجلا ملعي هنإ هللا ءاش ام الإ . ىسنت الف 0

 نآرقلا هئرقي هنأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هلوسرل ىلاعتو هناحبس 8"
 يأ ءاج اذإ لجعتي مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ناكو «لوسرلا هاسني الو اه

 .هب لجعتل كناسل هب كرحت ال# :هل هللا لاقف يحولا هيلع يقلُي ليربج 5
 K (هنایب انيلع نإ مث .هنآرق عبتاف هانأرق اذإف .هنآرقو هعمج انيلع نإ أ
 ۾ ىتح تصني ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا راصف .[17-15 :ةمايقلا] اي

 7 الف كترقنس# :لوقي انهو «هأرقي مث يحولا ةءارق نم ليربج يهتني 94

 اپ زع هديب رمألا نإف هاسنت نأ ءاش ام الإ ينعي هللا ءاش ام الإ . ىسنت يا

 2 وأ ةيآ نم خسنن ام# .[89 :دعرلا] )تبثيو ءاشي ام هللا وحمي# لجو |
 © ملأ .ريدق ءيش لك ىلع هللا نأ ملعت ملأ اهلثم وأ اهنم ريخب تأن اهسنن 8

 49 يلو نم هللا نود نم مكل امو ضرألاو تاوامسلا كلم هل هللا نأ ملعت ,/

 1 هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا يس yg ااا دسك وشل (ریصن الو ا 7

 «مالسلاو ةالصلا هيلع اهركذي ام ناعرس هنكلو هللا باتك نم ةيآ ملسو 9
 :رهجلاو ءرهجلا ملعي ىلاعت هللا نأ يأ # رهجلا ملعي هنإإ :ىلاعت هلوقو ا(



 م اًيفخ نوكي ام يأ ؟ىفخي امو# .ًاعومسم هب ملكتيو ناسنإلا هب رهجي ام |
 ام ام ملعنو ناسنإلا انقلخ دقلو# :ىلاعت لاق امك هملعي هللا ناف رهظُب ال

 ام ًاضيأ ملعيو رهجلا لجو زع ملعي وهف .[17 :ق] (هسفن هب سوسوت ا
 هلوسرل لجو زع هللا نم دعو ًاضيأ اذهو «ىرسيلل كرسينو# .ىفخي |[.

 ® هرومأ نوكت نأ ىرسيلاو ءىرسيلل هرسيي نأ مالسلاو ةالصلا هيلع 8.
 © ةالصلا هيلع يبنلا ربخأ الو «لجو زع هللا ةعاط يف اميسالو «ةرسيم ا
 أ «ةنجلا نم هدعقم بتك دقو الإ سانلا نم دحأ نم ام هنأ مالسلاو |

 € لهآ نم ناك نإ ةنجلا نم هدعقم بوتكم مدآ ينب لك «رانلا نم هدعقمو اا
 ه©ب هللا لوسر اي) :اولاق ءرانلا لهأ نم ناك نإ رانلا نم هدعقمو «.ةنجلا أ

 |٠ لكف اولمعا .ال» :لاق - بتك ام ىلع ينعي - لكتنو لمعلا عدن الفأ |
 لهأو «ةداعسلا لهأ لمعل نورسيي ةداعسلا لهأف «هل قلخ امل رسيم 9

 نم امأف# :ىلاعت هلوق أرق مث «ةواقشلا لهأ لمعل نورسيي ةواقشلا اه

 ثيدحلا اذهو «ىرسيلل ةرسينسف ىنسحلاب قدصو ىقتاو ىطعأ ١|
 اذه :لوقيو هللا يصعيف هللا يصاعم ىلع ردقلاب جتحي نم ةجخ عطقي ق"

 مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نأل ؛ةجحب سيل اذهو . يلع بوتكم اه
 لمعلا نع كزجحي دحأ له «هل قلخ امل رسيم کف اولمعا» : لاق 9

 ال ًادبأ ؟اهدرت ملول ةيصعملا ىلع كربجي دحأ له .ًدبأ ؟هتدرأ ول حلاصلا زك
 نكي مل اهيلع كهركأو ةيصعملا ىلع كربجأ ًادحأ نأ ول اذهلو ءدحأ |

 ءاهل راتخملا لعف ىلع بترتي ام اهل كلعف ىلع بترتي الو «مثإ كيلع 5+
 "4 هللاب رفك نم# :هيف ىلاعت هللا لاق .بونذلا مظعأ وهو رفكلا نإ ىتح ا
 جا حرش نم نكلو ناميإلاب نئمطم هبلقو هركأ نم الإ هناميإ دعب نم |[

 باب .ردقلا باتك «ملسمو . )۱۳١١۲( ثدحملا ةظعوم باب ءزئانجلا باتک ‹يراخبلا هجرخأ )01( 5

 . (3711) همأ نطب يف ىمدآلا قلخ ةيفيك

 0 ا
 ج



« 

1 

 و ده ناك ول وأ املا د ًامرحم اذه ناك ول :سانلا لاق ءمرحملا اه

 1 ركذُي ال هنأ هب دوصقملا سيل انه طرشلا نوكيف ىركذلا مهيف عفنت موقلا |

 ل و م ها م مخ مخ يمك هج ھ' م”

 8 ٠65[. :لحنلا] (ميظع باذع مهلو هللا نم بضغ مهيلعف ًاردص رفكلاب

 ® كرسيي ىتح ءرشلا بنجتو ريخلا لمعا .ناسنإلا اجا لمعا لوقن نذإ

 : هرسيي ناب هللا هدعو ةي هللا لوسرف .ىرسعلا كبنجيو ىرسيلل هللا

 ۴ هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا عقي ملاذهلو .رومألا هيلع لهسيف ىرسيلل

 هل ء«سانلا ركذ ينعي * ىركذلا تعفن نإ ركذف# :لاقف ركذي نأ ىلاعت

 20| «ىركذلا تعفن نإ# «مهظع «هللا مايأب مهركذ هللا تايآب مهركذ
 © ىنعملاو ةيطرش نإ نوكتف اذه ىلعو «ىركذلا هيف عفنت لحم يف ينعي
 * ريكذت نم ةدئاف ال هنأل ٍءركذت الف عفنت مل نإو «ركذف ىركذلا تعفن نإ
 ل .ةيآلا هذه يف ليق ام اذه «نوعفتني ال مهنأ ملعن موق

 3 ءالؤه ناك نإ «لاح لك ىلع ركذ ىنعملا :ءاملعلا ضعب ل

 9 ءريكذتلا مهيف عفني موقلا ءالؤه ناك نإ ركذ ىنعملا لب «تعفن اذإ الإ

 ش K عملت . . عفنت فوس ىركذلاو «لاح لكب ركذ : لوقلا اذه ىلع ىنعملاف

 يأ نإ ركذملاو «لاح لك ىلع عفتنم ركذملاف ءًاضيأ ركذملا عفنتو «نينمؤملا

 © ركذملا رجأ نم صقني ال كلذ نإف اهب عفتني مل نإو «نمؤم وهف اهب عفتنا
 4 . عفنت مل مأ ىركذلا تعفن ءاوس ركذف ایش

 | نظ نإو «تبجو عفنت ىركذلا نأ نظ نإ :ءاملعلا ضعب لاقو

 8 . ركذي مل ءاش نإو ركذ ءاش نإ ريخ وهف عفنت ال اأ
 | اهنأ تننظ نإو ىتح ريكذتلا نم دبال : لوقن لاح لك ىلع نكلو

 ءيشلا اذه نأ سانلا ملعي فوسو «تنأ كعفنت فوس اهنإف «عفنت ال
 نولعفي سانلاو تكس اذإو a «بجاو امإ هنع تركذ يذلا



 3 ويس ةي لا رقت نه كنالو:نيكذتلا نم كباللف :ءابلعلا هن ركذل اجا 1

 واقل لكتب e رع لج وو لنا يكد م: عفنت مل مأ تعفن

 © نومسقني سانلا نأ ىلاعت نيبف (یقش :ألا اهبنجتيو . ىشخي نم ركذيس#
 : نيمسق ىلإ ىركذلا دعب

 ا ‹« لجو زع هللا ىشخي نم :لوألا مسقلا

 Kk يف ىلاعت لاق امك ركذت هبر تايآب رکذ اذإ اذهف ءالعو لج قلاخلا ةمظعب

 ٠أ اهيلع اورخي مل مهبر تايآب اوركذ اذإ نيذلاو# :نمحرلا دابع فصو

 دك ظعوو ركذ اذإ هللا فاخيو هللا ىشخي نمف .[۷۳ : ناقرفلا] #ًانايمعو امص

 3 1و لت نا كانا
 ِك هذه بنجتي يأ *ىقشألا اهبنجتيو# :لاقف : 0 امأ

 يق ايلا د لعمل رس اع ل رار وير دال اب ديار وكلا
 ي نالا يفف اوقش * نيذلا امأف# :دوه ةروس يف امك ةداعسلا دض وهو

 "| ىقشألاف ٠١8[. :دوه] «ةنجلا يفف اودعس نيذلا امأو# ٠٠١[. :دوه]
 يأ يف E ركل ديس راق بقا
 يك . ىركذلاب عفتني الو ركذي رفاكلا ناف «رفاكلا وه اذهو اهتياغ ةواقشلا

 ^| ىح الو اهيف تومي ال مث .ىربكلا رانلا ىلصي يذلا# :لاق اذهلو
 1١ ران نأل ؛منهج ران يهو و اهنأب ةفوصوملا رانلا ىلصي يذلا

 ا ل ا ل ا

 |* نأ يأ « «ةرخآلا ران نم ًاءزج نيعبس نم ءزج ايندلا ران نأ" : ملسو 3
 يف بدل ! راتب دارملاو ءًاءزج نيتسو ةعستب ايندلا ران ىلع تلضف ةرخآلا ران لا

 4 ةعستب اه يلع تلضف ةرخآلا ران نإف ايندلا ران نم نوكي ام دشأ اهلك 0

 | ال اهالص اذإ مث (ىربکلا رانلا# :هلوقب اهفصو اذهلو ًاءزج نيتسو [+

0 + 
TT (010ك ءةنحلا باتك  



 ةايح ىيحي الو ؛حيرتسيف تومي ال ىنعملا ؟ىبحي الو اهيف تومي اپ
 تجضن املك# نوبذعي ءايحأ نكل عقاولا يف ءايحأ مهف الإو «ةديعس ٠#

 لجو زع هللا لاق امك .[51 :ءاسنلا] «اهريغ ًادولج مهانلدب مهدولج 8 8

 انكلهيل ينعي كبر انيلع ضقيل# رانلا نزاخ وهو #كلام اي اودانو# | 01
 :مهل لاقيو ةحار الو #نوثكام مكنإ لاق# باذعلا اذه نم انحيريو 97

 اذه .[۷۸ :فرخزلا] «#نوهراك قحلل مكرثكأ نكلو قحلاب مكانئج دقل# اجي

 سانلا ضعب ىلع لكشي دق هنأل *ىيحي الو اهيف تومي ال# :هلوق ىنعم |

 ا ىبحي وا ا ا ا ت ف , ؟تيم امإو يح امإ ناسنإلاو ؟تيم الو يح ال ناسنإلا نوكي فيك ال

 .هل لصحي ال نكلو توملا ىنمتي ةدشو «ميحجو باذع يف وهف ءاهب | !

 . یجب الو اهيف تومي ال مث# : لاعت هلوق ىنعم وه اذه 8

 © و ا لصف ہیر مسا گدو 9 کرک نم حقآ دق |
ESE |را فصع ا لولا فشلا یھ اًذده وإ 9  

 05 ىسومو و“

 ذوخأم « حلفأ# #4 ىلصف هبر مسا ركذو .ىكزت نم حلفأ دق# 5

 ةاجنلاو «بولطملاب زوفلا :وهو «ةعماج ةملك حالفلاو ءحالفلا نم ق

 ةعفاد «ريخ لكل ةعماج ةملك يهف حالفلا ىنعم وه اذه «بوهرملا نم اه

 هنمو «ريهطتلا وهو ةيكزتلا نم ةذوخأم # ىكزت نم :هلوقو .رش لكل ©

 قالخأ «ةليذرلا قالخألا نم ناسنإلا رهطت اهنأل ؛ةاكز ةاكزلا تيمس أ
 :ةبوتلا] (مهرهطت ةقدص مهلاومأ نم ذخ# :ىلاعت لاق امك لخبلا |ي



E E O E N EY RT Uمضلل ده  
 ىلعألا ةروس ريسفت
mn |همس يدم  

 . ر نم ًالوأ ىكزتي «هنطابو هرهاظ ءرهطت ينعي «ىكزت# نذإ ۲
 *' الو «ىئاري ال «نيدلا هل ًاصلخم هللا دبعيف «هللا ةلماعمل ةبسنلاب كرشلا

 © امنإو «لجو زع هللا هب دبعتي اميف ةسائر الو ءًآهاج بلطي الو ؛عمسي
 ةالصلا هيلع لوسرلا عابتا يف ىكزت .ةرخآلا رادلاو هللا هجو اذهب ديري
 ءداقتعالا يف ال «ريثك الو ليلقب ال هتعيرش يف عدتبي ال ثيحب مالسلاو
 4 لوسرلل ةبسنلاب يكزتلا ىنعأ اذهو «لاعفألا يف الو لاوقألا يف الو

 ظ ىلع الإ امامت قبطني ال عادتبا ريغ نم هعابتا وهو ؛مالسلاو ةالصلا هيلع
ORةقفلا  Eهكا لك وسوي نيدلا  

 ۾ هلآ ىلعو هيلع هللا لص هلوسر ناسل ىلع وأ «هباتك يف هسفن هب هللا فصو و
 , | «ةيلوقلا تادابعلا يف نوعدتبي ال نيذلا ةيفلسلا ةقيرطلا ىلع «ملسو

 ها هب ءاج ام نوعبتي مهدجت هللا نيد يف ًائيش ةيلعفلا تادابعلا يف الو
 4 يف امإ «ةعدتبملا راكذألا يف ةعدتبملا ضعب هعنصي امل ًافالخ «عرشلا

 ضعب هلعفي امك اهئادأ يف امإو ءاهتفصو اهتيفيك يف امإو ءاهعون
 ةلماعمل ةيسنلاب ىكزتي كلذك .مهريغو ةيفوصلا نم قرطلا باحصأ

 هدجتتف نيملسملا هناوخإ ىلع دقحلاو لغلا نم هبلق رهطي ثيحب قلخلا
 | هسمي نأ دحأل ىضري ال هسفنل بحي ام هناوخإل بحي بلقلا رهاط ًامئاد

 . ريخ لكل نوقفوم ءرش لك نم نوملاس سانلا عيمج نأ دوي لب ءءوس
 كرشلا نم هنطاب رهطتف «هنطابو هرهاظ رهطت نم يأ 4ىكزت نمإ#ف
 نيملسملل ةوادعلا نمو «قافنلا نمو «كشلا نمو «لجو زع هللاب
 نم هرهاظ رهطتو «هنم بلقلا رهطتي نأ بجي امم كلذ ريغو .ءاضغبلاو

 7 رک ر

 "| باتغي الف «لجو زع هللادابع ىلع ناودعلا يف هحراوجو هناسل قالطإ

 2 | دحأ ىلع يدتعي الو ادعا هيلين الو ءدحأ نع مني الو ٌلدحأ 5

 جطتلا امشت ةماع ةملك يكزتلاف «كلذ ريغ وأ لام دحج وأ «برضب 2,



1 

1 
 ا
| 
 ا

1 

 ا

1 

Ds 2 e 

N:ا  
 نم ىكرتي نمانلا ةلماع ىف ,لحعلاو ءلوقلاو «ةديقعلا يف ل يبنلا #

Ss 

 | :كلذ نمو ةبحملاو ةدوملا هيف ام لك لعفيو E نييلتملا

 ةنملا اولخدت ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا هيف لاق يذلا مالسلا ©

eهومتلعف اذإ ءيش ىلع مكلدأ الفأ  
 يتلا بابسألا ىوقأ نم مالسلاف . “”«مكنيب مالسلا اوشفأ : متيباحت |
 لجر كب رم ول «دهاشم ءيشلا اذهو نيملسملا نيب ةدوملاو ةبحملا بلجت ©

 E a ادإو را
 طابرلاك اذه راص كيلع ملس وأ «هيلع تملس ول نكل «ءيش هسفن |
 يف مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاق دقو «ةبحملاو ةدوملا بجوي امكنيب #8

 سانلا رثكأو « "”فرعت مل نمو تفرع نم ىلع مالسلا أرقتو» :مالسلا 5
 «هيلع ملسي الف هفرعي ال نم امأو «فرعي نم ىلع ماسي ملس اذإ مويلا

 هلل ًاصلاخ مالسلا نكي مل فرعت نم ىلع تملس اذإ كنأل ءطلغ اذهو اه“

 ةبحم كلذب لانت ىتح نيملسملا نم فرعت مل نمو تفرع نم ىلع ملس ا

 انلعج ةنجلا لوخد ةياهنلاو «ناميإلا ماتو «ضعبل مهضعب نيملسملا

 .(91) (01) اهلوصحل ببس |
 ءملسمو )1۲۳١(« ةفرعملا ريغو ةفرعملل مالسلا باب «ناذئتسالا باتك «يراخبلا هجرخأ (۲)

 .(۹) (۳) لضفأ هرومأ يأو مالسإلا لضافت نايب باب «ناميإلا باتك 9 ١

 أ

 مالسلا ءاشفإ نأو «نونمؤملا الإ ةنجلا لخدي ال هنأ نایب باب «ناميإلا باتك «ملسم هجرخأ 00

 ا

TL 0ياسر ىلا ل ايتو ل " 
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 1 ERR ا ا ا ا ا ا
 ۱ ىلعألا ةروس ريسفت ١
 ٌْ TT ڪک

 ېر هنكلو «هللا ركذ : يأ لصف هنر م ركذو# :هلوقو

 ۳ هيف قطني هنأل ؛ناسللاب ركذلا نوكي نأ لجأ نم ميشال ىلاعتو هناحبس

 4 مسا رکنی «ركأ هللاو «هلل دمحلاو هللا ناحبس : اثم لوقيف هللا مساب

 د هللا مسا نكد. قلو «هل دبعتلاب ىلاعت هللا مسا ركذ ًاضيأ ينعيو ‹ هللا

 اه" الإ ًاضوتي ال ناسنإلا نأل :ًالوأ هللا مسا ركذ نم ءوضولاف «ءوضولا
 | ىهتنا اذإو هللا مسب :لاق هءوضو أدتبا اذإ هنأ :ًايناثو . هللا رمأل ًالاثتما
 |١ مهللا .هلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ : لاق

 + لجو ا نكد نمو نرو نم يتلعجاو نيباونلا نم يليا
 ل اأ اي# : ىلاعت هللا لوقل هللا ركذ نم ةعمجلا ةبطخ نإف .ةعمجلا ةبطخ

 ا يا موي نم ةالصلل يدون اذإ اونمآ نيذلا
 يق «هبر مسا ركذو# :ءاملعلا ضعب لاق اذه ىلعو .[4 :ةعمجلا] 4عيبلا
 ي ةيآلا هذهف .ةعمجلا ةالص يأ *ىلصف# ةعمجلا موي بيطخلا ينعي

 | ؛ركذ اهقبسيو الإ ةالص نم امو «ركذ اهقبسي يتلا تاولصلا لك لمشت
 ' ل هللا مساك دف ةذاملا ليبق اضرب ناسا ان

 ٠ ب هللا مسال ركذ لك هب دارملا نأو ءاذه نم معأ اهنأ : حيحصلا نكل

 | .ىلصو هللا ىلإ لبقأو ظعتا هللا مسا ناسنإلا ركذ املك يأ ءلجو زع [*
 © ءريبكتلاب ةحتتفم «لاعفأو لاوقأ تاذ ةدابع يه ةفورعم ةالصلاو 2,

 : ل ةرخآلاو .ايندلا ةايحلا نورثؤت لب# :ىلاعت لاق مث .ميلستلاب ةمتتخ

 "| بارضإلل يتأت *لب# نأل «يلاقتنالا بارضإلل انه 4لب# «ىقبأو ريخ [*
 ( نيبيل لقتنا ىلاعتو هناحبس هنأ يأ «يلاقتنالا بارضإلل يأتو «يلاطبإلا 8

 : نم قلخ ناسنإلاو ءةلجاع األ ايندلا ةايحلل رثؤم هنأ ناسنإلا لاخ

 ملا ةقيقحلا يف يهو ءايندلا ةايحلا رثؤي هدجتف «ةلجعلا هيف ام بحيو «لجع

 4 االف انمز ايند اهنوك امأ ءافصو ايندو ءانمز ايند ءايند اهفصو ىلع



 امأو .برقلا ىنعمب وندلاو ءاهيلع ةمدقتم ىهف ةرخآلا ىلع ةقباس
 نإف ناسنإلاب تلاط امهم ايندلا نإف عقاولا وه كلذكف ةصقان ايند اهنوك
 اهتبقاع نإف ناسنإلل ترهدزا امهمو «ءانفلا اهاهتنمو «ءانفلا اهدمأ

 اذه ينو «نزح هبقعو الإ رورس يف موي كب رمي داكي ال اذهلو «لوبذلا
 :رعاشلا لوقي

 رسن مويو ءاسن مويو 2 انل مويو انيلع مويف
 هيف وفصلا نوكيو تقو كب رمي ال هنأ دجت ايندلا يف كلاح لمأت

 الو «نزح نم دبال لب ًامئاد رورسلا نوكي الو «ردك نم دبال لب ًامئاد

 ةرخآلاو# .ايند اهمسا ىلع ايندلاف «بعت نم دبال لب ًامئاد ةحار نوكت

 ميعنلا نم اهيف امب ريخ «ىقبأو ايندلا نم ريخ ةرخآلا «ىقبأو ريخ
 © مه امو بصن اهيف مهسمي ال ردكب صغني ال يذلا مئادلا رورسلاو
 نأل ؛ايندلا نم ىقبأ ىه ًاضيأ كلذك ٤۸[. :رجحلا] *نيجرخمب اهنم
 ا ةع ااف فالحب + كيم لار للف: ا انك اندلا ءاقن
 « ىسومو ميهاربإ فحص .ىلوألا فحصلا يفل اذه نإ# .نيدبآلا دبأ

 ةرخآلا ىلع ايندلا ةايحلا رثؤي ناسنإلا نوك نم ركذ ام يأ «اذه نإ#

 فحصلا ين# ظعاوملا نم تايآلا هتنمضت ام كلذكو «ةرخآلا ىسنيو

 يهو «ىسومو ميهاربإ فحص# ةمألا هذه ىلع ةقباسلا يأ لوألا و

 نم اهيفو «مالسلاو ةالصلا امهيلع ىسومو ميهاربإ اهب ءاج فحص |
 نأ ىلاعت هللا لأسن «لاوحألا هب حلصتو بولقلا هب نيلت ام ظعاوملا 8
 باذع هللا هاقوو «ةنسح ةرخالا يفو E Ea د

 . ميرك داوج هنإ «رانلا

E E O نايا 0 ١ 
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 ةلِياع ب ةَعِشَح ٍذيَمْوَي هوجو  ةَيِشلَعْلا تيِدَح كلتأ له#
04 0 

 . 40 "ا عوج نم نعي الو نا 2

 .اهيلع مالكلا مدقت ةلمسبلا

 هجوم باطخلا نوكي نأ زوجي «ةيشاغلا ثيدح كاتأ له#

 نأ زوجيو «هل ًاعبت هتمأو هدحو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص لوسرلل

 هلوقك وهف قيوشتلل انه ماهفتسالاو «هباطخ ىتأتي نم لكل ًاماع نوكي
 تاذع نم مكيجنت ةراجت ىلع مكلدأ له اونمآ نيذلا اا اي# :ىلاعت

 نع ثيدحلا اذه مظعل ميظعتلل نوكي نأ زوجيو ٠١[. :فصلا] * ميلأ

 ةيهادلا يه #ةيشاغلا#و ءاهأبن يأ (ةيشاغلا ثيدح# .ةيشاغلا
 يف اهنع هللا ثدحت يتلا ةمايقلا موي يهو «سانلا ىشغت يتلا ةميظعلا

 اهيأ اي :ىلاعت هلوق لثم ةميظع فاصوأب اهفصوو «ًاريثك نآرقلا
 لك لهذت اهنورت موي .ميظع ءيش ةعاسلا ةلزلز نإ مكبر اوقتا سانلا
 ىراكس سانلا ىرتو اهلمح لمح تاذ لك عضتو تعضرأ امع ةعضرم

 هللا مسق مث .[ ء۱ :جحل] #ديدش هللا باذع نكلو ىراكسب مه امو

 ذئموي هوجو# :لاقف نيمسق ىلإ مويلا اذه يف سانلا ىلاعتو هناحبس
 نوضرعي مهارتو# : ىلاعت هللا لاق امك ةليلذ يأ *ةعشاخ# #«ةعشاخ

  7 7ولا  AT. aT T7ايلا الا -
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 ىنعمف ٤١[. :ىروشلا] ©4ىفخ فرط نم نورظني لذلا نم نيعشاخ اهيلع | '
 هر هي نوكي غ ا ا اف ا نع ها 9,
 لسالسلا رجب ةمايقلا موي نوفلكي مهنأ كلذو :ءاملعلا لاق .بعتلا ايه
 يهف «لحولا يف لجرلا ضوخي امك « منهج ران يف ضوخلاو «لالغألاو | أ
 باذع لمع هنأل ؛ةمايقلا موي هب فلكت يذلا لمعلا نم ةبعت ةلماع 9.
 لض نيذلا رافكلا : اهب دارملا نأ مهضعب لاق امك ىنعملا سيلو «باقعو ا4

 هللا نأل كلذو ءآعنص نونسحي مهنأ نوبسحي مهو ايندلا ةايحلا يف مهيعس |[!
 نوكي ال اذهو «ةيشاغلا تأت ذئموي يأ (ذئموي هوجو# :هلوقب اذه ديق 9
 لسالسلا رج نم هب فلكت امب ةبصان ةلماع يهف نذإ .ةمايقلا موي الإ و
 #ةيماح ًاران لصت# .اهنم هللا انذاعأ منهج ران يف ضوخلاو «لالغألاو 5

 اهنأ اهومح نم تغلب يتلا ةيماحلا رانلاو «منهج ران يف لخدت يأ ق"
 اهيف امب اهلك ايندلا ران ينعي ءاًءزج نيتسو ةعستب ايندلا ران ىلع تلضف ا

 ءاءزج نيتسو ةعستب اهنم دشأ منهج ران ةرارح نم نوكي ام دشأ نم 4

 لصتو ةدوربلا ةياغ ةدراب ءاوجأ لالخ نم ذفنت اهنأ عمو اهني انني 5 ام دعب عم انيلإ لصت اهترارح سمشلا هذه نأ اهترارح ةدش ىلع كلديو أ

 .ةيماح ران رانلاف .فيصلا مايأ يف اميسالو كردت يتلا ةرارحلا هذه انل

 مهبارشو مهماعط نيب «ةيماحلا منهج ران يف مهنأو .«مهناكم نيب الو نو
 * ىقست# * عيرض نم الإ ماعط مهل سيل . ةينآ نيع نم ىقست# :لاقف | ر
 ةبسنلاب اذه «ةرارحلا ةديدش يأ #ةينآ نيع نم# هوجولا هذه يأ ©.
 اوشطع املك وأ «ةلوهس لكب بارشلا اذه يتأي ال اذه عمو «مهبارشل ا
 نإو# :ىلاعت لاق امك اوثاغتساو مهشطع دتشا املك يتأي امنإو اول 1
 .[۲۹ :فهكلا] 4بارشلا سئب هوجولا يوشي لهملاك ءامب اوئاغُي اوثيغتسي #,
 يف لخد اذإو ءاهمحل طقاستو اهاوش مههوجو نم برق اذإ ءاملا اذه ا



 ةدورلاب ًارهاظ کل ًانطاب الو ًارهاظ ا هلم نوديفتسي ال نذإ ١6[. :دمحتم]

 . #ةينآ نيع نم ىقست# :لاق اذهلو ءاملا

 نأ ةداعلاو منهج ران يف نيعلا هذه نوكت فيك :لكئاق لاق اذإف

 ؟رانلا ءىفطي ءاملا

 نسق انا ىل ةايدلا نوما ساق ال ةرخآلا روا نأ لو *:تاوخلاف
 موي وندت سمشلا سيلأ «نوكي فيك روصتن نأ انعطتسا ام ايندلا رومأب

 وهو ةلحكملا ليم امإ ليملاو «ليم ردق ىلع سانلا سوؤر نم ةمايقلا
 ناك ول ىتحنو «كلذ وحن وأ ثلثو وليك ةفاسملا ليم وأ عبصإلا فصن

 ال ةرخالا نكل ءاّيش سانلا توشل ايندلاك ةرخالا تناك ول هنإف كلذك

 نم مهنم «دحاو ناكم يف ةمايقلا موي سانلا رشحي ًاضيأ .ايندلاب ساقت

 مهديأ نيب ىعسي مهرون# رون يف وه نم مهنمو «ةديدش ةملظ يف وه
 نم مهنم نوقرعيو دحاو ناكم يف نورشحي .[۸ :ميرحتلا] «مهناميأبو

 ىلإ لصي نم مهنمو «هتيتبكر ىلإ لصي نم مهنمو «هبعك ىلإ قرعلا لصي
 نأ زوجي ال ةرخآلا لاوحأ نذإ .دحاو ناكم يف مه كلذ عمو «هيوقح
 .ايندلا لاوحأب ساقت

 رجشلا نأ دجن نآلا نحن اه .ريدق ءيش لك ىلع هللا نأ :ًايناث

 رجشلا نم مكل لعج يذلا# :ىلاعت لاق امك رانلا هنم دقوت رضخألا أ[
 «بطر رضخألا رجشلا ۸٠[. :سي] (نودقوت هنم متنأ اذإف ًاران رضخألا

 ران هنم جرخ حدقنا دنزلاب برض وأ « ضعبب هضعب برض اذإ كلذ عمو

 نم نوقسي مهف «ريدق ءيش لك ىلع هللاف «دراب بطر وهو «ةسباي ةراح
 . لجو زع هللا ةردق عم كلذ ىفانتي الو رانلا يف ةينآ نيع

 | اذهب نوثاغي - هللاب ذايعلاو - مهنكلو «يرلاب ًانطاب الو «هوجولا دربب



 4 ال سبي اذإ ميظع كوش وذ رجش هنإ :اولاق عيرضلا 2 نم ينغي #,

 و .قربشلا اندنع ىمسيو لبإلا هتعر رضخأ ناك نإو «مئاهبلا الو هاعري ايي

 «عيرضلا اذه نم الإ ماعط مهل سيل منهج ران يف - هللاب ذايعلاو - مهف 0

 ايندلا يف يذلا عيرضلاك منهج ران يف يذلا عيرضلا نأ نظت ال نكلو /#

 عفني الف (نمسي ال# :لاق اذهلو ءاميظع ًافالتخا هنع فلتخي وهف و
 ال وهف اهنطاب يف اهعفني الف «عوج نم ينغي الو# اهرهاظ يف نادبألا | '
 ةحئارلاو «ةرارملاو ‹«ميظعلا عرجتلاو «كوشلا الإ هيف سيل هيف ريخ 5

 .ًائيش اهنم نوديفتسي ال ىتلا ةنتنملا ا

 سا ع 2 6-0 ا ص ورا 7 عا ےک وچ و و

 0 اهبف عشنال ر O ةيضاراهوعسل (4) ةمعات نيمو هوجو
 رے رر ر٠ وک ود 2e , TO دغر ا ص ےک
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 . 4 هيوم یارزوا 1 أ ةفوفصم 1

 ةيشاغلا موي يف سانلا ماسقأ نم يناثلا مسقلا لجو زع هللا ركذ مث :

 | نم لجو زع هللا اهاطعأ امب ةمعان يأ 4ةمعان ذئموي هوجو# :لاقف |
 داق اهر ی ع ا ووا ١
 ءاهميعنو اهحور نم هيتأيف ةنجلا ىلإ باب هل حتفي «معني هربق يف ناسنإلا 4

 ةيضار ايندلا يف هتلمع يذلا اهلمعل يأ (ةيضار اهيعسل# ةمعان يهف ٠
 ةيضار يهف ل اذهو رولا اذهو ميعنلا اذه لإ هب تلصو و 1

 طم ا اا ميعنلا ا و :تمدق ام لع 4
 الو یس ندا او «تأر نيع ال ام اهيف ءةمايقلا موي هئايلوأل لجو 5

 اي ل كنس يا 7الى



 0 ادم دا دا اللا ل ا E 0 أ a ديك

 ® سفت 1

 |٠ يفخأ ام سفن ملعت الف :ىلاعتو كرابت هللا لاق ءرشب بلق ىلع رطخ | ۾
 4 كرابت لاقو ١١[. :ةدجسلا] #نولمعي اوناك امب ءازج نيعأ ةرق نم مهل

 مه نيذلاو نوعشاخ مهتالص يف مه نيذلا نونمؤملا حلفأ دق تو

 نوثري نيذلا .نوثراولا مه كئلوأ# :هلوق ىلإ *نولعاف ةاكزلل
 :ىلاعت هللا لاقو ٠١. ١١[. :نونمؤملاا #نودلاخ اهيف مه سودرفلا 9.

 + :فرخزلا] #نودلاخ اهيف متنأو نيعألا ذلتو سفنألا هيهتشت ام اهيفو#

 .٠ | تاوامسلا قوف يهف لوفسلا دض ولعلا «ةيلاع ةنج# يف مهف | ۷١[.

 © عبسلا تاوامسلا لوزت ةمايقلا موي يف هنأ مولعملا نمو «عبسلا ىلإ

 ' اهطسوو اهالعأو ةيلاع يهف رانلاو ةنجلا الإ ىقبي الو نوضرألاو اه

 | 4ةيغال اهيف عمست ال# .العو لج برلا شرع هقوف يذلا سودرفلا
 اهيف ام لك لب «ةيغال ًاسفن وأ «ةيغال ةلوق ةنجلا هذه يف عمست ال يأ 9

 «ليلهتو ءديمحتو .حيبست اهيف ام لك «مالس اهيف ام لك دج اه
 | مهيلع قشي ال هنأ يأ «سفنلا نومهلي امك حيبستلا نومهلي «ريبكتو |

 سنأو حيبستو «لجو زع هللا ركذ يف ًامئاد مهف «هب نورثأتي الو
 . هل ريظن ال روبح يف ًاضعب مهضعب روزي ضعب ىلإ مهضعب يتأي ءرورسو |

 راهنأ اهيف# راهنأ اهنأ لجو زع هللا نيب نيعلا هذهو «ةيراج نيع اهيف ٠
 ةذل رمخ نم راهنأو همعط ريغتي مل نبل نم راهنأو نسآ ريغ ءام نم ي
 يرجت يأ ةيراج# ٠6[. :دمع] 4ىفصم لسع نم رانو نيبراشلل | ڕ

 نبا لاق امك دودخأ ةماقإ الو «ةيقاس رفح ىلإ جاتحت ال اهلهأ دارأ ثيح #2

 : هللا همحر ميقلا 8

 ناضيفلا نع اهكسمم ناحبس ترج دودخأ ريغ يف اهرامنأ
 .ةفوفصم قرامنو .ةعوضوم باوكأو .ةعوفرم ررس اهيف# 2

 اهيلع نوسلجي ةيلاع (ةعوفرم ررس اهيف# لباقتلل رظنا 4ةثوثبم يبارزو ال



 ھے ھا هك ےک مخ مخ مخ مخ مخ ۹
 أ

 .[51 :سي] #نوئكتم كئارألا ىلع لالظ يف مهجاوزأو مه# نوهكفتي

 هوحنو سأكلا وهو بوك عمج باوكألا (ةعوضوم باوكأو#
 ىتم مهل ةعوضوم يه لب «مهنع ةعوفرم تسيل ينعي #ةعوضوم#
 قرامنو# .اهركذ قبس يتلا ةعبرألا راهنألا هذه نم اهيف اوبرش اوءاش |

 .هيلع ءىكتي ام وأ ةداسولا يهو ةقرمن عمج قرامنلا 4ةفوفصم 8

 ءاكتالاب ندبلا ذتلي نأ لبق اهم نيعلا ذتلت هجو نسحأ ىلع * ةفوفصم#

 ةروشنم # ةثوثبم# شرفلا عاونأ ىلعأ يبارزلا € ةثوثبم يبارزو# .اهيلإ
 هذهو «باوكآلا هذهو «قرامنلا هذه نأ نظت الو «ناكم لك يف

 هبشت تناك ول اهنأل ؛ايندلا يف ام هبشت هبشت اهنأ نظت ال يبارزلا هذهو ءررسلا

 لوقل ههبشت ال اهنكل هتقيقح ملعنو «ةرخآلا ميعُت ملعن انكل ايندلا يف ام
 ا ا : ىلاعت هللا
 اذهلو «ةفلتخم قئاقحلاو ةدحاو ءامسألا امنإ ١7[. :ةدجسلا] *نولمعي

 الإ ايندلا يف امم ةرخآلا يف سيل) :امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق

 ةنجلا يف ةروكذملا معنلا هذه ةقيقح ملعن ال نحنف « “”(طقف .ءامسألا
 .اذهو اذه نيب قرف هنكل ايندلا يف مسالا يف اهقفاوي ام دهاشن انك نإو

 < تعفو فک املا للو (0) تلخ تيك بولا لإ َنوُرظني القأ#
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 ل ا 1

 1 موي يهو ةيشاغلا ثيدح ةروسلا هذه يف لجو زع هللا ررق ال 0
 ةلماع ةعشاخ هوجو :نيمسق ىلإ نومسقني سانلا نأ نيبو «ةمايقلا

 4 ءازج نيبو «ةيضار اهيعسل ةمعان هوجوو «ةيماح اوان ىلصت ةبصان

 | اذهو *تقلخ فيك لبإلا ىلإ نورظني الفأ# :لاق .ءالؤهو ءالؤه
 © هب هللا ربخأ ام اوركنأ نيذلا ءالؤه خبوي هللا نإ يأ «خيبوتلل ماهفتسالا

 مب نع مهضارعإ مهيلع ركنأ «باقعلاو باوثلا نعو «ةمايقلا موي نع
 | ام رثكأ نأل ؛لبإلاب أدبو «مهيديأ نيب يتلا ىلاعت هللا تايآ يف رظنلا

 ءاموبلحيو ءاهنوبكري مهف «لبإلا تقولا كلذ يف سانلا سبالي

 م :لاقف عفانملا نم كلذ ريغ ىلإ اهرابوأ نم نوعفتنيو ءاهمحل نولكأيو

 | فيك ينعي € تقلخ فيك# رعابألا يهو € لبإلا ىلإ نورظني الفأ#
 .© يشمت ريعبلا دجت «لمحتملا ريبكلا مسجلا اذه ءلجو زع هللا اهقلخ

 هل دجتو «ةلمحتم ىهو سفنألا قشب الإ ناسنإلا اهغلبي ال ةليوط تافاسم

 أ ىلإ جاتحي ال هلمح يف موقي مث كراب وهو لاقثألا لمحي ًاضيأ ريعبلا
 #5 هذه نكل كراب وهو لمح اذإ موقي داكي ال ناويحلا نأ ةداعلاو «ةدعاسم

 يأ نأل «ناسنإلا ةحلصم لجأ نم ةردقو ةوق لجو زع هللا اهاطعأ لبإلا
 |٠ ىلاعت هللا نكلو ءاهولعل ةمئاق يهو اهيلع لمحي نأ نكمي ال ناسنإلا

 4# للاعت هللا لاق امكو ءاهلمحب موقت مث ةكراب يهو اهيلع لمحلا مهل رسي

 أ .[۷۳ :سی] «نوركشي الفأ براشمو عفانم اهيف مهلو# : سي ةروس يف
 .5 «كلذب انم ملعأ اهنوسرامي نيذلا اهلهأو «ىصحت ال ةريثك اهعفانم

 ي نم اهاوس ركذي ملو *تقلخ فيك لبإلا ىلإ نورظني الفأ# :لاق اذهلف
 3 اهرثكأو ًاعفن تاناويحلا معأ اهنآل اهريغو يبظلاو رقبلاو منغلاك ناويحلا |

 saa ءامسلا ىلاو# ٠ ا ١



 ® س5 مخ سث دك مخ مخ هج يصح a سصخا 8

 هذه نإ لوقن الو ءنآلا ىلإ اهنم ريثك نيبتي مل يتلا ةميظعلا تايآلا 1
 ال ةميظع ةريبك تايآ كانه لعل لب «تايآلا لك يه ةيوامسلا تايآلا ٠
 عافترالا اذه تعفر يأ #تعفر فيك# : لوقو نالا خاک ردن 9ُ

 الا نورك ل فاوقسلا نأ ةذاغلا نأ ممدمتع اهل اذه عمو ءميظعلا |
TT pهللا# دمع ريغ ىلع ماق ظوفحملا تسلا کک  

 فيك لابجلا ىلإو# .[؟ :دعرلا] #اهنورت دمع ريغب تاوامسلا عفر يذلا ١
 تارواجتملا عطقلاو روخصلا لمحت يتلا ةميظعلا لابجلا هذه *تبصن ئ

 نداعملا اهيف «ةريثك عاونأو ةريثك راجحأ نم ةنوكم لابجلا «تانيابتملا ال

SS 5 

 55 eR اولا انامعا 0 08 ا /

 اهانب يتلا تايانبلا مدهت يتلا ةميظعلا ريصاعألا نم ضرألا يف لصحي |
 ةغلابلا ةميظعلا ريصاعألا بجحت اهنأ :اهدئاوف نم نإ لب «ةميظعلا ي ريصاعألا تءاج ولو ةيسار حزحزتت ال لابجلا هذه نكل نويمدآلا ۴

 اذهو «سانلاب فصعت الئل راحبلا ريغ نم وأ ءراحبلا نم قلطنت يتلا |ي

 8 0 الع اذه فرعي أ ,
0 / 

 ' يف يماور نوكتل عافترالا اذهب العو لج اهبصنو ءةميظعلا لابجلا |

 | SS «سانلاب دين الثل ضرألا م

 ا اد نع باث ةساو هو سلا :بتانطألا كس انك .ضرألا كنس ا



-_ = 

 ءامسلا يف وه ام ردقب نوكي ىتح ضرألا يف لبجلا اذهل هللا نكمُي نأ

 ءاذه ريغو ءانبلاو ةعارزلاب هيف شيعلا نم سانلا نكمتيل ًاعساو ًاحطس

 لع ةيآلا هذهم ءاملعلا ضعب لدتسا دقو لف اذ ادهم 1 ١ .ء 3

 ءرظن هيف لالدتسالا اذه نكل دتمع حطس لب ةيورك تسيل ضرألا نأ
 :رمزلا] €ليللا ىلع راهنلا روكيو راهنلا ىلع ليللا روكي# : لجو زع هللا

 «ضرألا ىلع نابقاعتي راهنلاو ليللا نأ مولعمو «ريودتلا ريوكتلاو ٠[.
 كرابت هللا لاقو «ةروكم ضرألا نوكت نأ مزل نيروكم اناك اذإف '

 ضرألا اذإو .تقحو ارل تنذأو .تقشنا ءامسلا .اذإ# :ىلاعتو ٣

 ضرألا اذإو# :لاقف .[4- ١ :قاقشنالا] #تلختو اهيف ام تقلأو .تدم 8#

 دم يأ ميدألا دم دمت ةمايقلا موي اهنأ ثيدحلا يف ءاج دقو «تدم ي

  لوقيف كلذب دهاش عقاولاو «ةيورك ضرألا نأ ىلع لدت تايآ كانه نأل

| 

 | ةلسلس اوعضي نأ ىلع اوعمتجا قلخلا نأ ول يماور يهو «ةميظع دئاوف
 ° ا امين المس اذه لإ ا ا لاا قم لا هدهد ركب
 + نأ نوعيطتسي ال مهنإف مهدمأ لاطو «مهتردقو «مهتوقو «مهتعنص
 | ةيسار لابجلا هذه نإ :ءاملعلا ضعب لاق دقو .لابجلا هذه لثمب اوتأي

 ,# رذجو ةموثرج هل لبجلا نأ ينعي ءءامسلا يف اهولع رادقمب ضرألا يف
 د ليعيش دع سبلت اطلاق ةعانتن يواسي نوه نضر ل وراق ف

 © ضرألا يف ىقلأو# :لجو زع هللا لوقي اذهلف حايرلا هعزعزت الكل
 هل مجنلابو تامالعو .نودتبت مكلعل ًالبسو ًاراهنأو مكب ديمت نأ يساور
 |٠ فيك ضرألا ىلإو# :لجو زع لوقي .[15 ء١٠ :لحنلا] #نودتهب مه
 © اهلعجو «ةعساولا ضرألا هذه هللا حطس فيك اورظناو يأ #تحطس

 0 ىقري لابجلا لثم ينعي ةحطسم ريغ ًاببص ضرألا تناك ول مكنظ امو
 6 لجو زع هللا نكل ءاهيلع سانلا رقتسا الو «ةقاش تناكل دعصيو اهل



 ءءانب الو ءراجشأ الو «ةيدوأ الو «لابج اهيف نوكي ال ىتح “"دلجلا 1
 : هلوقف ءآتمأ الو ًاجوع اهيف ىرت ال ًافصفص ًاعاق لجو زع برلا اهرذي اي.
 ريغ نآلا يهو ةمايقلا موي الإ قشنت ال ءامسلاو (تقشنا ءامسلا اذإ» يا
 موي ينعي *تلختو اهيف ام تقلأو تدم ضرألا اذإ# :هلوق ًاذإ ةقشنم | ر
 نقيتملا سوسحملا عقاولاو «ةروكم ًاذإ «ةدودمت ريغ نآلا ًاذإ يهف ةمايقلا 9:
 طخب ترس ول كنأ اذه ىلع ليلدلاو . ”كش ال ةيورك اهنأ نآلا ي
 رودت «قرشلا ةيحان نم تيتأل ًابرغ اهجتم ةكلمملا نم انه نم ميقتسم 0
 ول سكعلاب كلذكو ءاهنم تقلطنا يتلا ةطقنلا ىلإ يتأت مث ضرألا ىلع 9
 نم اهنم تمق ىتلا ةطقنلا ىلإ ًاعجار كتدجو قرشملا وحن ًاهجتم ترس 2
 2 يورك ان هيف كش ال ومآ نآلا نيف اذإ ی راو [©
 © تبثت فيكف ةيورك تركذ امك تناك اذإ :ناسنإلا لاق اذإف ل
 ؟ةيورك يهو اهيلع راحبلا هايم هايم ا ر
 ىلع عقت نأ ءامسلا كسمأ يذلا :كلذ نع باوجلا يف لوقن '
 هللاو «مهقرغتف سانلا ىلع ضيفت نأ راحبلا كسمي هنذإب الإ ضرألا »أ
 يأ 4ترجس راحبلا اذإو# : ملعلا لهأ ضعب لاق «ريدق ءيش لك ىلع |,
 «(طبري) رجسُي يذلا ءىشلاك سانلا ىلع ضيفت نأ نم تعنمو تسبح 5
 ةردق لوقن .اهيف ضراعن نأ انل نكمي ال ةيهلإلا ةردقلا لاح لك ىلعو يو
 «مهقرغتف ضرألا لهأ ىلع ضيفت نأ راحبلا هذه تكسمأ لجو زع هللا |,
 «لبإلا : عبرألا تايآلا هذه هتايآ نم نيب امل لجو زع لاق مث . .ةيورك ضرألا تناك نإو #
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هيبنل لاق ضرألاو «لابجلاو ءءامسلاو |.

 .(4081) لاجدلا ةنتف باب «نتفلا باوبأ ءةجام نبا نئسو ء١ ۳۷١/ دمحأ مامإلا دنسم )١( يك
 . ١/17٠ هللا هحر انخيش ةليضف لئاسرو ىواتف عومجم رظنا (۲)



 رّكذ لقي مل يأ «ريكذتلاب ًادحأ صصخي مو ركذي نأ هللا هرمأ «ركذفإ# | م
 ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص لوسرلا نأل ماع ريكذتلاف ًانالفو ًانالف 4

 ركذف «ناكم لك يفو لاح لك يف دحأ لك ركذ «ةفاك سانلا ىلإ ثعُب ب
 يف هوفلخ نيذلا هدعب نم هؤافلخ ركذو «مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا |

 لك اهب عفتني له ىركذلا هذه نكلو «ةوعدلاو لمعلاو ملعلا ين هتمأ ©
 امأ ٠١[. :تايراذلا] 4نينمؤملا عفنت ىركذلا نإفإ» ءال : باوجلا ؟سانلا

 هللا نأل «همهتاف ىركذلاب ركذتي ال كبلق تيأر اذإ لوقنو «نمؤملا الإ 8.
 كبلق نم دجت ملو تركذ اذإف 4نينمؤملا عفنت ىركذلا نإف ركذو] :لوقي ا
 ناك ول هنأل «ناميإ صقن كيف نأ ملعاو «كسفن مهاف ًاعافتناو ًارثأت | ٠

 .نينمؤملا عفنت نأ دبال ىركذلا نأل « ىركذلاب تعفتنال ًالماك كناميإ 9
 ًاركذم الإ سيل مالسلاو ةالصلا هيلع ًادمحم نأ ينعي «ركذم تنأ امنإ# اه
 هللا نكلو مهاده كيلع سيل «لجو زع هللا ديبف ةيادهلاامأو ءاغلبم [0

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص ماق دقو .[۲۷۲ :ةرقبلا] 4ءاشي نم يدم وک

 : لوقي هتايح رخآ يف هنأ ىتح هتايح نم قمر رخآ ىلإ ريكذتلاو ىركذلاب |
 هيلع اهب رغرغي لعج ىتح  ""«مكناميأ تكلم امو ةالصلا ةالصلا» ٠
 هل ليقو ثعب ذنم هيلع همالسو هللا تاولص ركذف «مالسلاو ةالصلا 0

 لك يف ريكذتلا يف ًادهج لأي مل هللا هافوت نأ ىلإ .[؟ :رثدلا] «رذنأف مق را

 «هموق ريغ نمو هموق نم ىذألا نم هباصأ ام ىلع نامز لك ينو «فقوم ©
 نم ةكم لهأ نم هل ىرج ام فرعي  ةيوبنلا ةريسلا - خيراتلا أرق يذلاو ا
 هنوبقليو «هنوفرعي اوناك نيذلاو «هيلإ سانلا برقأ مه نيذلا هموق | ر

 هللا لوسر ىصوأ له باب ءاياصولا باتك «ةجام نبا نئسو ,(7/1117) دمحأ مامإلا دنسم 0 )١(



 | دوسألا رجحلا عضو يف هومكح ىتح هب نوقثيو كلذب هنوبقلي نيمألاب | م
 ® بصني نم اولاق رجحلا لح ىلإ اولصوو ةبعكلا اومده امنيح ةبعكلا 5 7

 ي ين رجحلا عضو ىلوتن نيذلا نحن لوقت ةليبق لك مهنيب اوعزانتف ءرجحلا يب
 | اميف هومكحو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا ءاج ىتح «هناكم |

 © نأ ةليبقلا هذه نم ةفئاط لك كسمت نأو ءادر عضوي نأ رمأو مهنيب
 4 «هوعفري ىتح ءادرلا اذه نم فرطب لئابقلا هذه نم دحاو لك كسمي ف

 ٠ | اوناكف « “"هناكم يف هبصنو ةميركلا هديب وه هذخأ هلحم اوذاح اذإف |
 © اوراصف ءريياعملا تبلقنا ةوبنلاب ىلاعت هللا همركأ ال نكل نيمألاب هنوبقلي 8:

 هل «بس لكب هومرو «باذکو نونجمو رعاشو نهاكو رحاس هنإ نولوقي اهب
 "7| انه نمو ءريكذتلا الإ هيلع سيلو ركذي مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلاف

 © ال كنإ9 انيلإ سانلا برقأ يدهن نأ نكمي ال « هللا ديب ةيادهلا نأ ذخأن ه9
 جا اذإ عزجت الف 0١[. :صصقلا] #ءاشي نم يده هللا نكلو تيبحأ نم يدمج ا

 | «تئش ام لمعأ انآ لوقي وأ ءمصاخي وأ «دناعي هاندجوو ًاناسنإ انركذ 37

 "6 اونوكي الأ كسفن عخاب كلعل# : هيبنل ىلاعت هللا لاق . كلذ هبشأ ام وأ وا

 + مهل مهناميإ ءاونمؤي مل اذإ كسفن كلمت ال .[۳ :ءارعشلا] *نينمؤم ا

 70| سيل ينعي «رطيصمب مهيلع تسل# :لاق اذهلو كيلع سيل مهرفكو 5:
 مع تنآ «نيملاعلا بر هلل ةطلسلا ‹مهيلع ةرطيس الو ,مهيلع ةطلس كل ۹

 أ ىلوت نم الإ# .لجو زع هلل ةرطيسلاو ناطلسلاو غلب غالبلا كيلع |
 © ىنعمب انه «الإ# :ءاملعلا لاق «ربكألا باذعلا هللا هبذعيف .رفكو #8,
 د نيب قرفلاو «لصتمب سيلو عطقنم ةيالا يف ءانثتسالا نأ ينعي نكل 5 |

 لإ ءهنم ىثنتسملا سنج نم ىنثتسملا هيف نوكي لصتملا نأ عطقنملاو لصتملا |[.

 © ةيآلا ىنعم راصل لصتم هنإ انلق ول ًالثمف «هنم اًيينجأ نوكي عطقنملاو 9.

 ٠ )١( هللا همحر ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا رظنا )٤۷۹/ 27 .



 mt AR ١ اش شل لل ان AE A 1 هوك سك مح 9 (
 1 5 دشاغلا ةروس ريسفت 1

 ا سيلو (رطيصم مهيلع تنأف رفكو ىلوت نم الإ رطيصمب مهيلع تسل) 0
 6 هل: هبذعيف هتركذ نأ دعب رفكو لوت نم نكل : عملا لب كلذك رمذلا 9.
 * لوسر ىلع لزانلا يحولا هغلب نأ دعب رفكو ىلوت نمف .ربكألا باذعلا وب
 الف ضارعإلا ينعي يلوتلا «رفكو ىلوت نم الإ بذعيس هنإف ةا هللا | .

 ل هنذأب هعمس ول ىتح «قحلا عمسي الو «قحلا لبقي الو «قحلل هجتي ».
 هلوسرو هللا اوعيطأ اونمآ نيذلا اأ 0 : ىلاعت هللا لاق امك هبلقب هعمسي غل

 | ال مهو انعمس اولاق نيذلاك اونوكت الو .نوعمست متنأو هنع اولوت الو |
 5 : لجو رع لوقي انهف .نوداقني ال يأ 5١[. ۲۰ :لافنألا] #نوعمسي 7

 * لبقي لو ربكتسا يأ «رفكو» ءضرعأ «ىلوتا» «رفكو لوت نم الا ا
 | «ربكألا باذعلا هللا هبذعيف# مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا هب ءاج ام [ ٠

 © هيلع لضفملا ركذي ملو « ربكألا# لاق انهو ةمايقلا موي ربكألا باذعلاو ©
 2 ةناهإلاو ةقشملاو ربكلا ين ةياغلا غلب دق وهف اذك نم ربكألا لقي مل ينعي ي
 4 رجصا تادع دانعو .ربكألا باذعلا هبذعي هللا نإف رفكو ىلوت نم لكو و

 © «هلهأ يف «هلقع يف «هندب يف ضارمأب ضرعملا يلوتملا ىلتبي دق ايندلا يف ©

 چل نكل ء«رغصأ باذع رانلا باذعل ةبسنلاب اذه لكو «هعمتجم يف :هلام يف 1

 1 انيلإ نإ :اهدعب لاق اذهلو ةمايقلا موي نوكي امنإ ربكألا باذعلا 2
 4 ىلإ عجار هنإف ناسنإلا رف امهم هللا ىلإ عوجرلاف .مهعجرم يأ مايا ي

 * اي 0 لاق اذهلو «هللا ىلإ عجار اخ هب ركلاط ول لوو رغ هولا +
 |٠٠ دعتساف ١[. :قاقشنالا] «هيقالمف ًاحدك كبر ىلإ حداك كنإ ناسنإلا اأ ا”.

 ي للص هللا لوسر لاق دقو «كبر يقالت فوس كنأل ةاقالملا هذهل يخأ اي 4

 يب هنیب سيل هبر هملكيس الإ دحأ نم مكنم ام» :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا | م
 ٠٩ نميأ رظنيف - ةمايقلا موي هللا هملكي مجرتم نودب ةرشابم  نامجرت هنيبو

 اپ الا یری الف  راسيلا ىلع ينعي  هنم مأشأ رظنيو ؛مدق ام الإ یری الف هنم أ
3 2 1 3 

 ا



 | رانلا اوقتاف ءههجو ءاقلت رانلا الإ ىري الف ههجو ءاقلت رظنيو «مدق ام

 ©* هررقيو ةمايقلا موي لجو زع هبر هب ولخيس انلك « "”(ةرمت قشب ولو
 + رقأ اذإف «فرتعيو رقي ىتح ءاذك موي يف اذك تلعف :لوقي «هبونذب
 | كل اهرفغأ انأو ايندلا يف كيلع اهترتس دق» :ىلاعت هللا لاق فرتعاو

 © اهانفرتقا بونذ نم مك «لجو زع هللا اهرتس بونذ نم مكو « “مولا
 هل نأ بونذلا هذه نم انفقومف ءاهب ملع ىلاعت هللا نكلو دحأ اهب ملعي مل

 ̂ | تائيسلل ةرفكملا ةح اصلا لامعألا نم رثكن نأو «لجو زع هللا رفغتسن

 8 نإ مثل . ىلاعتو هناحبس هيضري ام ىلع نحنو لجو زع هللا ىقلن ىتح

 م ةشقانم سيل باسحلا ةيفيكو :ءاملعلا لاق «مهبساحن «مهباسح انيلع

 18 دهت نأ نكمي ال رصبلاك معنلا نم ةمعن يف كشقان ول «تكله باسح
 هل لخديو جرخي يذلا «سفنلا ةمعن ءرصبلا ةمعن لباقي هلمعت ءيش يأ

 |٠ لكأي «مانيو ملكتي ناسنإلا «ءانع يأ نودبو «ةقشم يأ نودب

 4 اذإ الإ سفنلا ردق فرعي الو «سفنلاب سحب ال كلذ عمو «برشيو

 1 ةيفاع يف مادام نكل «هللا ةمعن ركذي ذئنيح «سفنلا عنمي امب بيصأ

 9 ردق فرعل سفنلا متكب بيصأ هنأ ول نکل < يعيبط ءيش اذه لوقي

 | :ةشئاعل مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاق امك كلهل شقون ولف «ةمعنلا

 : باسحلا ةيفيك نكل « 2*(«بذع» لاق وأ "”(«كله باسحلا شقون نم»

 ١ )١( درلا لبق ةقدصلا باب «ةاكزلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١411(«: باب «ةاكزلا باتك «ملسمو ْ

 ةرمت قشب ولو ةقدصلا ىلع ثحلا )1١١١15(/ا5.

 "١ )١( ص هجيرخت مدقت )07(.
 ءملسمو .(5919) ا ًاباسح بساحي فوسف# باب «ريسفتلا باتك «يراخبلا هجرحخأ (۳) 3

 . )۲۸۷١( )۸١( باسحلا تابثإ باب .«اهميعنو ةنجلا باتك

 0111020 و ريو ا لاا 9



1 0 

 و

 هبونذب هررقيو دحأ امهدنع سيل هسفنب هب ولخي ىلاعت هللا نإف نمؤملا امأ | ى
 دق» : ىلاعت هللا لاق اهب رقأ اذإ ىتح اذك تلعف ءاذك تلعف اذك تلعف

 نوبساحي الف رافكلا امأ ,««مويلا كل اهرفغأ انأو ايندلا يف كيلع اهترتس اهب

 مهيلع ىصحت اهنكل مهتائيس وحمت تانسح مهل سيل هنأل باسحلا اذه |.

 سوؤر ىلع ىدانيو ءاهب نوصحيو «ملاعلا مامأ اهب نوررقيو «مهلامعأ ©
 :دوه] #نيملاظلا ىلع هللا ةنعل الأ مهبر ىلع اوبذك نيذلا ءالؤه# داهشألا و ُ

 ةروسلا هذه ىلع مالكلا يهتني اذهبو  نالذخلا نم هللاب ذوعن - .[۱۸ |.

 عماجملا يف امهم أرقي كَ يبنلا ناك نيتللا نيتروسلا ىدحإ يهو ةميظعلا ٠
 «ىلعألا كبر مسا حبس# نيديعلا يتالص يف أرقي ناك دقف «ةريبكلا اه

 ًانايحأ أرقيو « "”ةعمجلا ةالص يف كلذكو 4ةيشاغلا ثيدح كاتأ له#و |

 قشناو ةعاسلا تبرتقا#و #ديجملا نآرقلاو .ق# نيديعلا يف را
 اذه ةرم عوني « ”نيقفانملاو ةعمجلا ةروس ةعمجلا ينو « ”4رمقلا ي
 مههوجو نوكت نمم انلعجي نأ ىلاعتو هناحبس هللا لأسن ءاذه ةرمو |

 ىلع هنإ «ةرخآلاو ايندلا يف هتيانعب انالوتي نأو «ةيضار اهيعسل ةمعان

 .ريدق ءيش لك

 .(15) (۸۷۸) ةعمجلا ةالص يف أرقي ام باب ؛ةعمجلا باتك «ملسم هجرخأ [| )١(
 )١5(.. (891) نيديعلا ةالص يف أرقي ام باب «نيديعلا ةالص باتك «ملسم هجرخأ (۲)

 .(51) (۸۷۸) ةعمجلا ةالص يف أرقي ام باب «ةعمجلا باتك «ملسم هجرخأ (") | ٠

 را س س ےس ع رس ےس راس راک ر »

 وک _ هك هك مخ مخ مخ مخ مخ

١ 

  Eبسس. 00 - ا كت. سم. ٠ بسسس .ةلف#ا##:  Oب بسس... ده ..-  Oسس -

 مف سمج ے۴ ےک ھچک ے۴ ے۴ ھے ےک ےک

a E a E O ET E O OS 

 + مخ مخ مخ مخ ھا



 ےس ےس

 ا
 ىلا رص ص و جب 00 ر ر + هس ضر کک هم رر 0 »م اس ء ور ا
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 ر ٍداولاب ٌرحَصلا اوباج نيذلا دومثو ابر ٍددلبلا ىف اهلي فاح ع يتلا
4 

 ر داسفلا ايف اورثك اف ر دلل يف أوغط نیلا ر دانؤألا ىذ نعرف رس رس اس س و وي تس ا e e e سها تي مص | رس حاس حى
0 Aor Eرس هدا اس ع 101 كم هز مم  

 “x . 409 داصرمل ابل كير نإ 7 ٍباَذَع طوس كير َمِهيِلَع بصف

 .اهيلع مالكلا مدقت : ةلهتيلا

 «رسي اذإ ليللاو .رتولاو عفشلاو .رشع لايلو .رجفلاو»
 اذإ ليللاو ءرتولاو عفشلاو ءرشع لايلو .ءرجفلاب تاماسقإ هذه لك

 وه «رجفلاو# رجفلا :لوألا ءا ىلاعت هللا مسقأ ءايشأ ةسمخ ءرسي 5

 ‹سمشلا عولط برق يقرشلا قفألا يف نوكي يذلا عطاسلا رونلا 7

 ىلإ «ةقيقد نيثالثو نيتنثاو ةعاس نيب ام سمشلا عولط نيبو هنيبو 5
 لوطت ًانايحأف .«لوصفلا فاالتخاب فلتخيو « ةقيقد ةرشع عبسو ةا 5

 بسح رصقت ًانايحأو «سمشلا عولطو رجفلا نيبام ةصحلا

 دوصقملاو « بذاك رجفو «قداص رجف :نارجف رجفلاو ‹لوصفلا

 نم بذاكلاو قداصلا رجفلا نيب قرفلاو ‹قداصلا رجفلا انه رجفلاب 5

 :هوجو ةثالث 9,

 سيل ءامسلا يف ًاليطتسم نوكي بذاكلا رجفلا :لوألا هجولا



 لامشلا نم دتمي ًاضرع نوكي قداصلا رجفلا امأو «ًالوط هنكلو ًاضرع [:

 . بونجلا ىلإ ا

 ءايضلا دادزي لب ءهدعب ةملظ ال قداصلا رجفلا نأ : يناثلا قرفلا 5
 نأ دعب ةملظ هدعب ثدحي هنإف بذاكلا رجفلا امأو «سمشلا علطت ىتح 0

 .لوزيو لحمضي هنآل ؛ًابذاك ىمس اذهلو «ءايضلا اذه نوكي ۴:

 رجفلا امأ «قفألاب لصتم قداصلا رجفلا نأ :ثلاثلا قرفلا ,
 اهفرعي ةيسح ةيقافآ قورف ةثالث هذه «ةملظ قفألا نيبو هنيبف بذاكلا ر

 راونألا نأل كلذ نوفرعي الف ندملا يف امأ ءربلا يف اوناك اذإ سانلا 4
 . تامالعلا هذه بجحت 9

 ةملظ نم لاقتنا وهو «راهنلا ءادتبا هنأل رجفلاب هللا مسقأو 2
 اذهب نايتإلا ىلع ردقي ال هنأل هب هللا مسقأو «عطاس رجف ىلإ ةسماد 5

 لعج نإ متيأرأ لق# :ىلاعتو كرابت هللا لاق امك لجو زع هللا الإ رجفلا ق
 الفأ ءايضب مكيتأي هللا ريغ هلإ نم ةمايقلا موي ىلإ ًادمرس ليللا مكيلع هللا 0
 ماكحأ هيلع بترتي هنأل رجفلاب هللا مسقأو ۷١[ :صصقلا] #نوعمست 3

 مئاصلا ىلع بجو رجفلا علط اذإ هنإف «مئاصلا كاسمإ :لثم «ةيعرش و
 بترتيو «هموص متي نأ دارأ اذإ الفن وأ ًاضرف هموص ناك اذإ كسمي نأ اه
 «ناميظع نايعرش نامكح امهو «رجفلا ةالص تقو لوخد :ًاضيأ هيلع 5

 لجأ نم رجفلا يعارن نأ بجي هنأ يأ ءةالصلا تقو لوخد امهمهأ و
 انينب اننإف انأطخأ اننأ انضرف ول مايصلا يف تارطفملا نع كاسمإلا يف اننآل 9
 رجفلا لبق انيلصو انأطخأ ول ةالصلا يف نكل «ليللا ءاقب وهو لصأ ىلع 5
 تقو لوخد مدعو ليللا ءاقب لصألا نأل «لصأ للغ انينب نکن 1 5

 ةالصلا تقو لوخد لبن رجفلا ىلص ناسنإلا نأ ول اذهلو «ةالصلا 2



 َ : نمو «هتمذ اهم رف الو لفن هتالصف ةدحاو ةقيقدب 0

 ١ ند «رجفلا ةالص تقو لوخدب ةيانعلا فا ءةلأسملا هذه ةظحالم 9

 © تقولا لبق ناذألا نأل ,طلغ اذهو رجفلا لبق نونذؤي نينذؤملا نم ًاريثك |
 0 ترضح اذإ» : ملس و هلآ لعو هيلع هللا لص يبنلا لوقل عو رشم سيل 5

 .,© لحد اذإ ةالصلا روضح نوكيو « ”مكدحأ مكل نذؤيلف ةالصلا 8

 'ء | حيحص ريغ هناذأف ةالصلا تقو لوخد لبق ناسنإلا نذأ ولف ءاهتقو غم
 1 ةاعارم لجأ نم ك ةمهم رجفلا لوخدب ةيانعلاو «ةداعإإلا هيلع بجي 0

 ٤ .ةالصلا تقو 8

 ۾ يذ رشع «رشع لايلا#ب دارملا ليق (رشع لايلو# :ىلاعت هلوقو ۹
 يأ قلطت دق «ةعساو ةيبرعلا ةغللا نأل «يلايل مايألا ىلع قلطأو .ةجحلا |

 0 لايل#ب دارملا ليقو «يلايللا اهب داري مايألاو «مايآلا اهب داريو يلايللا 42

 و نولوقي نيذلا لوألا ىلع امأ .ناضمر نم ةريخألا رشعلا لايل #رشع عه

 ̀ | ةلضاف مايأ ةجحلا يذ رشع نألف ءةجحلا يذ رشع رشعلا لايللاب دارملا 5

 © لمعلا مايأ نم ام» :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا اهيف لاق ®

 هب يف داهجلا الو :اولاق «رشعلا مايألا هذه نم هللا ىلإ بحأ نهيف حلاصلا ا
 8 ملف هلامو هسفنب جرخ لجر الإ هللا ليبس يف داهجلا الو» : لاق ؟هللا ليبس 7

 1 1 "002 يشب كلذ نم 6

e NESE SU, 5ناضمر رشع لايل يه  © 
 يأ ءمايألا تسيلو يلايللا اأ يلايللا يف لصألا نإ :اولاقف «ةريخألا |,

 © هللا لاق يتلا ردقلا ةليل اهيف ناضمر نم ةريخألا رشعلا لايل نأ :اولاقو

 ٠ | نم باب «دجاسملا باتك «ملسمو (7771) رفاسملل ناذألا باب ءناذألا باتك «يراخبلا هجرخأ 5 )١(

 .(۲۹۲) (51/5) ةمامإلاب قحأ

 هلل كح SS ES «نيديعلا باتك «يراخبلا هجرخأ (۲) |



 | انك انإ ةكرابم ةليل يف هانلزنأ انإ :لاقو #6 رهش فلأ نم ريخ# اهنع
 b حجر لوقلا اذهو ٤۴۳[ :ناخدلا] #ميكح رمأ لك قرفي اهيف : نرد

 3 ظفللا نكل .روهمجلا لوق وه لوألا لوقلا ناك نإو «لوألا لوقلا نم

 ر لا ياللا اهنأ يناثلا لوقلا حجري امنإو «روهمجلا لوق فعسي ال

 4 .ردقلا ةليل اهيف نألو ءاهفرشل اهم هللا مسقأو «ناضمر نم رخاوألا 28

 : نم ةضيرف تقو وه يذلا ناضمر رهش اهم نومتخي نيملسملا نألو 5

 . يلايللا هذبم هللا مسقأ كلذلف «مالسإلا ناكرأو مالسإلا ضئارف 5

 54| امإ قلخلاف «قلخلا لك هب دارملا نإ :ليق «رتولاو عفشلاو» :هلوقو 9
 3 انقلخ ءيش لك نمو# :لوقي لجو زع هللاو ءرتوامإو عفش

 8 دارملا نوكيف «رثو امإو عفش امإ تادابعلاو [.6 :تايراذلا] . #نيجوز 5

 عفش نم ًاقولخم ناك ام لك رتولاو عفشلاب را
 " ًاعورشم ناك ام لكو ءرتوو

 3 زع هللا رتولاب دارملاو «مهلك قلخلا عفشلاب دارملا :ليقو ءرتوو عفش نم |

ÞÈُ(رتولا)و (رتولاو) ناتحيحص ناتءارق اهيف رتولاو هلوق نأ ملعاو  © 

 جا حص (رتولاو عفشلاو) تلق ولو حص (رتولاو عفشلاو) تلق ول ينعي

 | نم ةنوكم اهلك تاقولخملا نأل ؛قلخلا وه عفشلا نإ اولاقف ءًاضيأ

 4 لوقل هللا وه رتولا وأ رتولاو *نيجوز انقلخ ءيش لك نمو# نيئيش
 585 نيينعم لمتحت ةيآلا تناك اذإو « '”«رتولا بحي رتو هللا نإ» : ةا ىبنلا

 | ةدعاقلا هذهو «ةيآلا اهلمتحت ىتلا يناعملا لكل نكتلف امهنيب ةافانم الو

 اه رخآلا يناني ال امهدحأو نيينعم لمتحت تناك اذإ ةيآلا نأ ريسفتلا ملع يف
 | هللا مسقأ * رسي اذإ ليللاو# :ىلاعت لاق .ًاعيمج نيينعملا ىلع ةلومحم يهف

 .(0) (571//) اهاصحأ نم لضفو ىلاعت هللا ءامسأ يف باب «ءاعدلاو ركذلا باتك «ملسمو )141١(. ةدحاو ريغ مسا ةثام هلل باب «تاوعدلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١( ا



OACره از ضرس  EOEادي وس  
 يف ًامئاد وهف ,فقوتي ال ًانمز يشمي وهف رجفلا عولطب يهتنيو برغملاب #
 «برغملا ةالصك تادابعلا نم هتاعاس يف امل هب هللا مسقأف ءنايرس يا
 ةبسانم ليللا يف نآلو .كلذ ريغو رتولاو «ليللا مايقو ءءاشعلاو | ر

 ىقبي نيح ايندلا ءامسلا ىلإ ةليل لك لزني لجو زع هللا نأ يهو ةميظع #
 بج اف نوع نم عاف لاس نم» لوف رخال ليللا خلق اك
 ليللا نم رخآلا ثلثلا نإ :لوقن اذهلو “هل رفغأف ينرفغتسي نم «هل |
 لجو زع هلل موقيف ةصرفلا هذه ناسنإلا زهتني نأ يغبنيف «ةباجإ تقو 2
 فداصي هلعل ةرخالاو ايندلا ريخ نم ءاش امب هناحبس هللا وعديو دجهتي 4و

 «رجح يذل مسق كلذ يف له .هارخأو هايند يف اهب عفتني ةباجإ ةعاس [
 باطخلا #دامعلا تاذ مرإ .داعب كبر لعف فيك رت لآ ‹ لقع یدل زا

 نجلاو لب مهلك رشبلا مهو زيزعلا باتكلا اذه هيلإ هجوي نم لكل اه

 4دامعلا تاذ مرإ .داعب كبر لعف فيك بطاخملا اأ ىرت ملأ ًاضيأ ٠
 «ةيبرعلا ةريزجلا بونج يف ةفورعم ةليبق داعو ؟مهب لعف يذلا ام ينعي و
 ةلاسرلا مهغلبف مالسلاو ةالصلا هيلع ًادوه مهيلإ ىلاعت هللا لسرأ ا

 نأ اوري ملوأ# :ىلاعت هللا لاق ةوق انم دشأ نم اولاقو اوغبو اوتع مهنكلو ۳١
 :تلصف] #*نودحجي انتايآب اوناكو ةوق مهنم دشأ وه مهقلخ يذلا هللا ۹

 هللا ةوق مامأ ءافعض مهنأ نيب هللا نكلو مهتوق يف اورختفا مهف ۱١[. اپ
 هلوقب  ملعأ هللاو  ٌربعو #مهقلخ يذلا هللا نأ اوري ملوأ# :لاق اذهلو 0

 قلاخلا نأل ءمهنم ىوقأ العو لج هنأو مهفعض نيبيل €مهقلخ يذلا ي
 اوناكو ةوق مهنم دشأ وه مهقلخ يذلا هللا نأ## قولخملا نم ىوقأ |

 ةالص باتک ءملسمو )٦۳۲١(. ليللا فضن ءاعدلا باب «تاوعدلا تاتك « يراخبلا هجرخأ )۱(

 )۷١۸( )١۱١۹۸(. هيف ةباجإلاو ليللا رخآ يف ركذلاو ءاعدلا يف بيغرتلا باب «نيرفاسملا
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 رجفلا ةروس ريسفت

 مهقيذنل تاسحن مايأ ين ًارصرص حير مهيلع انلسرأف نو ااا

 ال مهو ىجا ةرخألا كتاذيعلو انيندلا ةايحلا يف يزخلا باذع

 مهيلع لسرأ هنأ داعب هللا لعف يذلاو 21١6 ١5١[. :تلصف] . #نورصني

 ىرتف ءًاموسح مايأ ةينامثو لايل عبس مهيلع اهرخس ميقعلا حيرلا

 الإ ىري ال اوحبصأف «ةيواخ لخن زاجعأ مهنأك ىعرص اهيف ىوقلا
 ءالؤبم لعف ام ىلإ رظنلا هيف هللا تفل يذلا ماهفتسالا اذهو «مهنكاسم

 فيك ءالؤهب 4ب دمحم لوسرلل بذكملا اهيأ ربتعا ينعي رابتعالا هب داري

a SSدير  

 ليقو «ةيرقلل مسا ليقو «ةليبقلل مسا هذه «مرإ# : هلوقو .[۸۳ :دوه]

 لنا هللا نإف ة رل عسا وأ فال سا تا ارن غ

 قلخي مل يتلا دامعلا تاذ# :هلوقو .ءايوقأ مهنأ عم ًاميظع الاكن مهب

 قلخي مل يتلا# ةيوقلا ةينبألا «دامعلا# باحصأ ينعي البلا يف اهلثم

 اذهو .ةمكحمو ةيوق اهنأل ؛دالبلا يف اهلثم عنصي مل يأ دالبلا يف اهلثم
 قلخي مل يتلا# :هلوق ينو ؟ةوق انم دشأ نم :اولاقو مهرغ يذلا وه

 دق يمدآلا نأ ىلع ليلد يمدآلا اهعنص يذلا نأ عم دالا يف اهلثم |
 مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لوق هنمو ءاذك قلخ لاقيف قلخلاب فصوي

 بر ىئذلا قلخلا وكلا "”«متقلخ ام اويحأ مهل لاقي» نيروصملا يف

 ليوحت درجم وهف هللا ريغل بوسنملا قلخلا امأ «رييغتو ليوحتو مدع دعب ©.

 بشخلا قلخ يذلا «بشخ نم بابلا اذه :ًالثم مكل برضأو «رييغتو ي
 عوذج لوحي نأ عيطتسي رشبلا نكل «هوقلخي نأ رشبلل نكمي الو هللا |

 باتك «ملسمو )040٠(. ةمايقلا موي نيروصملا باذع باب ءسابللا باتك «يراخبلا هجرخأ )١( ا
 .(45) 5١١( 5) ناويح ةروص ريوصت ميرحت باب «ةنيزلاو سابللا
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 قلاف كلذ هبشأ امو قنرك لإ باوبأ لإ بهذا ناصغاو يشل
 قلخلا نأل ؛قلاخلل بوسنملا قلخلا وه سيل قولخملل بوسنملا ٠٠
 بوسنملاو «دحأ هعيطتسي ال اذهو مدع نم داجيإ قلاخلل بوسنملا وأ
 ريغي نأ امأ ءةفص ىلإ ةفص نم ءيشلا لوحي ليوحتو ريغت قولخملل 4
 هبشأ ام وأ ءًاديدح ةضفلا لعجي وأ .ةضف بهذلا لعجي ىنعمب تاوذلا |
 :لاق مث .هل كيرش ال هدحو هلل الإ نكمي ال ليحتسم اذهف كلذ بث
 مهنكاسمو حلاص موق مه دومث «داولاب رخصلا اوباج نيذلا دومثو# ,

 * نيلسرملا رجحلا باحصأ بذك دقلو# :ىلاعت لاق امك نآلا ةفورعم |

 رجحلا دالب يف اوناك دومث نأ هللا ركذ (رَلا) ةروس يف ۸٠[. :رجحلا] 5
 لإ هقيرط يف ملسو هلا لعو هيلع هللا لص يتلا اهيلع رم ةفورعم يهو . ١

 موقلا ءالؤه ىلع اولخدت ال» :لاقو يب هسأر عّنقو عرسأو كوبت 0

 نأ مهيلع اولخدت الف نيكاب اونوكت مل نإف «نیکاب اونوكت نأ الإ نیبذعملا 9
 اوراص ىتح ةوق هللا مهاطعأ موقلا ءالؤه « امه ا

 : لاق اذهلو ًاتويب اهنم نوعنصيو ةميظعلا روخصلاو لابجلا نوقرخي ]
 ًاضيأ ءالؤه «فورعم وهو «دومث يداو : يأ دولاب رخصلا اوباج# ب

 CP ريع يمل ايكيا اجلا ريفا عل نعي لت اجري را

 يف اوحبصأف ةفجرلاو ةحيصلا مهتذخأ مايألا ة ةثالثلا دعب مث «مايأ ةثالث
 راص نيذلا نيبذكملا ءالؤه لاحب ربتعن نأ انيلعف «نيمثاج مهرايد اپ

 تكلهأ امب كلمت نل ةمألا هذه نأ ملعُيلو ءرامدلاو كالهلا ىلإ مهلآم |
 هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نإف «ماعلا باذعلا اذهب ةقباسلا ممألا هب وأ

e e eT 

 س

20 

 رجحلا باحصأ بذك دقل# :ىلاعت هلوق ريسفت باب ءريسفتلا باتك «يراخبلا هجرخأ :| )١(

 لخدي نم الإ رجحلا لهأ ىلع لوخدلا نع يهنلا باب «دهزلا باتك < «ملسمو . V۰) ۲) «نيلسرملا
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 | هذه كلت دق نكلو "”ةماعب ةنسب مهكل ال نأ ىللاعت هللا لأس ملسو اړ
 چ .ةلتاقملاو بورحلا مهليب يرجتف ١ مهنيب مهسأب هللا لعجي نب ةمألا 7

 2 0 ا ا ضحي دز RE E ال

 ا و ع نأ 57 4
 ي كلذ إف .لاؤسلا ةرثكو لاقلاو ليقلا نع دعتبن نأو .ءودهلا ًامئاد مزلن

 5 ةملك نم مكو « "ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص ىبنلا هنع ىه ام

 «نتفلا نم رذحلا بجاولاف «ةرتابلا فويسلا هعنصت ام تعنص ةدحاو

 ي اذإ هيخأل رذعلا انم دحاو لك بلطتي «ةباحتم ةفلآتم ةمأ نوكن نأو |

 | ىسوم هيلإ هللا لسرأ يذلا وه نوعرف *نوعرفو# .هركي ام هنم ىأر 0
 ا حبذي ءرصم يف ليئارسإ ينب لذتسا دق ناكو «مالسلاو ةالصلا هيلع

 ضعب لاقف !؟ءاسنلا يقبيو ءانبألا لتقي اذال «ةحيبقلا ةلعفلا هذه ىلإ

 نوكي لجر ليئارسإ ىنب يف دلويس هنإ هل اولاق هتنهك نإ :ءاملعلا

 ْ . ءاسنلا ىقبتسيو ءانبآلا لتقي راصف هذي ىلع ككاله 9

 | ينب فعضي نأ لجأ نم كلذ لعف هنإ :لاق نم ءاملعلا نمو ۰
 «كش الب تلذ اهئاسن تيقبتساو اهلاجر تلتق اذإ ةمألا نأل ؛ليئارسإ ٠

 الو  لقعلا لهأ - رظنلا لهأ ليلعت يناثلاو ءرثألا لهأ ليلعت لوألاف يي
 هللا ةردقب نكلو «لعفلا اذهل ةلع اراص دق ًاعيمج نارمألا نوكي نأ دعبي | ٠

 سفن يف ىبرت هدي ىلع نوعرف كاله ناك يذلا لجرلا اذه نأ لجو زع 8

 .(۲۷۸/) دنسملا يف دمحأ مامإلا هجرخأ (1) |
 باتك ءملسمو )1٤۷۳(. لاقو ليق نم هركي ام باب .قاقرلا باتك «يراخبلا هجرخأ (۲)
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 ' غون رف تبن يف هتبرو هتطقتلا نوعرف ةأرما نإف «نوعرف تيب |
 5 (لعألا مكبر انأ) :هموقل لاقو ضرألا يف العو ضرألا يف ربكتسا 2
 نم ريخ انآ مأ) : مهل لاقو (يريغ هلإ نم مكل تملع ام) :مهل لاقو يب“
 0  :ىلاعت هللا لاق (نيبي داكي الو) ىسوم ينعي (نيهم وه يذلا اذه ١

 0 : مهل ارم هموقل لاقو .[05 :فرخزلا] «هوعاطأف هموق فختساف# 2

 «نورصبت الفأ يتحت نم يرجت رامنألا هذهو رصم كلم يل سيلأ# .*
 ٠ 4 داتوألا يذ# . ءاملاب قرغأف هايملا ىهو kl رختفا 5١[. :فرخزلا] 5

 نا طيرت ا نقولا ةلرتميمل اوناك ةورتج قال «ةرقلا قد" قا 2
 ٠ ريغو نهاكو رحاس نيب ام ةميظع ممأ دونج هلف «تبثتو رقتستف ةميخلا ب

 | نايغطلا #دالبلا يف اوغط نيذلا# .ءيش لك قوف هناحبس هللا نكل كلذ ٠
 | «ةيراجلا يف مكانلمح ءاملا ىغط امل انإ# :ىلاعت هلوق هنمو دحلا ةزواجم 01

 ١ يتلا ةنيمسلا كلذب ينعي ةيراحلا يف مكانلمح ءاملا ارال يأ ١١[. :ةقاحلا] ج

 ا # دالبلا ف اوغط» ىنعمف «مالسلاو ةالصلا هيلع حون اهعنص 3

 : يأ «داسفلا اهيف اورثكأف# . هللا دابع ىلع اودتعاو مهدح نع اوداز *

 لوق كلذ ليلدو «ىبسحلا داسفلا هعبتي يونعملا داسفلاو «يونعملا داسفلا يب.

 مهيلع انحتفل اوقتاو اونمآ ىرقلا لهأ نأ ولو :ىلاعتو كرابت هللا نإ
 ي اوناك امب مهانذخأف اوبذك نكلو ضرألاو ءامسلا نم تاكرب 5
 أ الو# :ىلاعت هلوق يف ءاملعلا ضعب لاق اذهلو .[47 :فارعألا] *# نوبسكي ا

 ي# اهودسفت ال :اولاق ٠١[. :فارعألا] «اهحالصإ دعب ضرألا يف اودسفت
 »ا داسفلا : يأ «داسفلا اهيف اورثكأف# هلوق نوكيف اذه ىلعو «ىصاعلاب عج

 ٠ هم هزم اميق ناك وار سلا ةاهفلا هميم قرشا ةانيفلا نك «ىوشلا
 ,©# ةمألا هذه نكل «مهرخآ نع نيبذكملا ءالؤه رمدي ىلاعت هللا نأ ممألا 8

 هي مهسأب نوكي نأ اهتبوقع لعجو.ةبوقعلا نم عونلا اذه اهنع هللا عفر يل



 RAAT سيخ مت نك وج مخ محا مع 5
 6 رجفلا ةروس ريسفت |
 5 ر ببييسللاب ڪا

 نيملسملا نم لصح امف اذه ًاضعب لړ 0

 1 ل | ًاضعب مهضعب ريمدت نمو اصعب مهضعبالا 9 ارم رس ص صا اس عسل
 3 هللا نم ةبوقع اذه نوكيو ضعب ىلع مهضعب هللا طلسي «بونذلاو ف

 .| نم نوكي هنأ فورعم بصلا )كبر مهيلع بصف# «ىلاعتو هناحبس 5 ۰
 8 طوس# لجو زع هللا دنع نم قوف نم الؤه ىتأ يذلا باذعلاو «قوف ٠
 هو برضلا نأ مولعمو ءهب برضي يذلا اصعلا وه طوسلا (باذع 5

 ي داع ىلع ىلاعت هللا هبص يذلا طوسلااذه له نكل «باذع عون اصعلاب |[

 ,# اصع هنأ وأ «فرعن يذلا فورعملا اصعلا وه له «نوعرفو «دومثو 1

 3 لأسن . مهدابأو مهكلهأ باذع اصع يناثلا :باوجلا ؟مهكلهأ باذع 57

 |٠ ءا عفتننو اهب ظعتن ةربع ممألا نم قبس اميف انل لعجي نأ ىلاعت هللا[ ٠
 "4 نإ .ريدق ءيش لك ىلع هنإ «نیغاط ريغ لجو زع هلل نيعئاط نوكنو زو"
 ُ وأ «ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلل انه باطخلا «داصرملابل كبر ا

 “| نم لكل داصرملاب هنأ لجو زع هللا نيبي .باطخلا هيلإ هجوتي نم لكل

 3 اذهو .هذخاؤيو هبقاعي فوس داصرملاب هل هنإف «ربکتو ىدتعاو ىغط

 | اوريسي ملفأ# : ىلاعتو كرابت هلوق اهنم ميركلا نآرقلا يف رئاظن هل ىنعملا
 0 مهيلع هللا رمد مهلبق نم نيذلا ةبقاع ناك فيك اورظنيف ضرألا يف
 4 ال موق ايو :هموقل يعش لوقكو 5٠١. :دمع] «اهلاثمأ نيرفاكللو |

 موق وأ دوه موق وأ حون موق باصأ ام لثم مكبيصي نأ يقاقش مكنمرجي

 ىلاعتو هناحبس هللا ةنسف .[45 :دوه] #ديعبب مكنم طول موق امو حلاص ©.

 «داص رمل اب مهل وه هتدابع نع نيربكتسملا ءهلسرل نيبذكملا يف ةدحاو ي

 ا لوا ل كراو كدهلا ك ةيآلا هذهو |

 .هريخ بذك وأ «هللا 9



 مك نك ا يج مخ يك ي مح مخ مخ مخ مخ ©

: 
 1 > نمر أ تور کک مر < اف مير هلّلتبأ ام ادل سلا اما # ٠ ا 3 لب رم ول وصل و سير ع

1 
 سال ورور ع < رار ر + شرح و 3 ل

 0 ES ننله ا نر لوقف مقر ولع ردقف هللكبأ ام ادل

 نرو ىو 8 رك PR ذل ترس 9 نکل ماكل لع توسع الو © ہلا ©

 | € 0 اا ا تاكا“ +

 همعنو همركأف هبر هالتبا ام اذإ ناسنإلا امأف# : لجو زع لاق مث 4
 1 # نناهأ بر لوقيف هقزر هيلع ردقف هالتبا ام اذإ امأو . نمركأ بر لوقيف 5

 84 مكولبنو# : ىلاعت لاق امك رشلابو ريخلاب نوكي لجو زع هللا نم ءالتبالا .

 أ زع هللا هولبيل ريخلاب ناسنإلا لتبيف .[0 :ءايبألا «ةنتف ريخلاو رشلاب ىه
 | لاوحأو ءرجفي مأ ربصيأ هولبيل رشلاب ىلتبيو ءرفكي مأ ركشيأ لجو | ٠

 ال رش نيبو ءهرسيو همئالي ريخ نيب ءرشو ريخ نيب ةرئاد ناسنإلا

 ةيناسنإلا هتعيبطب ناسنإلاو هللا نم ءالتبا هلكو ءهرسي الو همئالي 1

 ٠أ بر# لوقي همعنو همركأف هبر هالتبا اذإ لهجلاو ملظلا ىلع ةينبلا ٠
 © اذهو «لجو زع هللا لضفب فرتعي الو ماركولل لهأ يننأ ينعي € نمركأ را
 يأ ركذ امل .[۷۸ :صصقلا] €يدنع ملع ىلع هتيتوأ امنإ لاقل :ىلاعت هلوقك اپ

 75 لضفب فرتعي ملو #يدنع ملع ىلع هتيتوأ امنإ# :لاق هيلع هللا ةمعنب

 ي لجو زع هللا مهمركأ اذإ مهلاح هذه نيذلا سانلا رثكأ امو ءهللا ي
 أ نأ ولو .كلذل لهآ اننأل ؛انل هللا نم ماركإ اذه :اولاق ءمهمعنو 4

 #9 نكي مل هتمعنب ًاثدحتو هلضفب ًافرتعا اذكب ينمركأ هللا نإ :لاق ناسنإلا

 | ينمركأ :لاق مهدحأ ىلع ًافيض لزن اذإ موقلا ريبك الثم لوقي امك
 ر0 ىنعي (هقزر هيلع ردقف هالتبا ام اذإ امأو# .كلذل لهأ يننأل ؛نالف ©.

 4ي ينملظ ىلاعت هللا نإ لوقي ينعي (نناهأ يبر لوقيف# قزرلا هيلع قيض يج



 ا

 | ماركإلل نيقحتسملا ىلع نوفطعت ال معنلاب لجو زع هللا مكمركأ اذإ متنأ [*

 هريغ ضحي ال ناك اذإو .نيكسملا معطي نأ لع ًاضعب ا ضحي ال 5 ينعي © نيكسملا ماعط ىلع نوضاحت الو# .هباصأ يذلا رسكلا اذه لوزي |” ظ

 رجفلا ةروس ريسفت

 ١ | راصف ءآنالف مركأ امك ينمركي ملو «ًآنالف قزر امك ينقزري ملو ينناهأف

 /* | ال ةدشلا دنعو «يل قح اذه لوقيو هسفنب بجعي «ركشي ال ءاخرلا دنع

 راق ناسنإلا لاح اذهو #نناهأ يبر# لوقيو هبر ىلع ضرتعي لب ربصي

 همعنو هللا همركأ اذإ نمؤملا «كلذك سيلف نمؤملا امأ ءًاناسنإ هرابتعاب

 «ناسحإو لجو زع هللا نم لضف اذه نأ ىأرو «كلذ ىلع هبر ركش

 ي هالتبا اذإو «قحتسم هنأ ىلع هبحاصل مدقي يذلا ماركإلا باب نم سيلو

 ١ | برلاو «يبنذب اذه لاقو .بستحاو ربص هقزر هيلع ردقو لجو زع هللا

 اهلك دنع ًاركاش «ءالبلا دنع ًارباص نوكيف «ينملظي لو ينهي مل لجو زع
 لوقيف رصبتي نأ ناسنإلا ىلع بجي هنأ ىلإ ةراشإ نيتيآلا يفو «ءاخرلا
 ١ | اذامل .ركشأ نأ ينم ديري ؟ینم ديري اذام ؟لاملا هللا يناطعأ اذامل :ًالثم

 ملأ نكيلف .ربصأ نأ ينم ديري ؟كلذ هبشأ امو ضرملاب ءرقفلاب هللا ينالتبا
 "ي ملظلاو لهجلا ىلع ةينبملا ناسنإلا لاح لثم نوكي ال ىتح هسفنل آبساحم
 “| كنأل كل ًاماركإ كاطعأ ام كطعي مل ينعي «الك# :ىلاعت لاق اذهلو

 اهلك اذه لب ءهقزر كيلع ردق نيح كني ملو «هنم لضفت هنكلو قحتسم
 ې ينعي (میتیلا نومركت ال لب# :ىلاعت لاق مث .هلدعو هتمكح ىضتقم

 © رج لا او ادال سبل نج مسا اهلا ماا مهو
 ي وأ ركذ نم هغولب لبق هوبأ تام يذلا وه :ءاملعلا لاق ميتيلاو «ىماتيلا

 هماركإو هيلإ ناسحإلا يغبني هنأل ىماتيلا نم ينغلاو «ىماتيلا نم ريقفلا
 ىتح هب ىلاعت هللا ىصوأف .هح اصمب موقي نمو هيبأ دقفب هبلق رسكنا هنآل



 ماعط ىلع ضحي الو نيكسملا معطي ال وهف «هسفنب هلعفي ال اضيأ وهف |
 نفخ فاو ؛ماتيألا مركن نأ انل يغبني هنأ ىلإ ةراشإ اذه ينو «نيكسملا 8:

 نوع يف ىلاعت هللاو «ةجاح يف مهنآل سر مسام

 ال ًالكأ ثارتلا نولكأتو# .هيخأ نوع يف دبعلا ناك ام دبعلا ¡

 عاب وأ «تيم نع هثرو ءاوس لالا نم دبعلا هللا هثروي ام 4 ثارتلا»

 بطحو بشع نم هب يتأي امب ىتأو ربلا ىلإ جرخ وأ ءبسكو ىرتشاو يع 2
 لاملا نم ناسنإلا هللا هثروي ام وأ «ناسنإلا هثري ام ثارتلاف كلذ ريغو ٠٠

 # ا عح لاملا نوبحتو# : لاقف لالا امأو ءا 5اک هنولكأي مدآ ينب نإف

 نوكي دق هتارثؤم هل ناميإلا نكل «ناسنإلا ةعيبط وه اذهو «ًاميظع.يأ |

 بجي ام ىدأو «هيلع هللا ركش هءاج نإو لاملاب متهم . ال هئاميإب ناسنإلا ١

 E REECE ال بهذ نإو ع
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 <3 اص اقص كاملا کیر او 0 ٤ کک شرا گد اإ الك 5
 رك ذأ م أو ار ڪا ا ليم یاو

 و نشوب الو 2 دحأ باع نيا نیمو 9 قايل تمد نت 1 0 2
CD0 كير لإ ىجا < ا ةّئيِمطمْلا سفتلأ ايل  

4 00 
 )© نتج خداو ا9 ا ١

 . امص امص كلملاو كبر ءاجو .اًكد اكد ضرألا تكد اذإ الك#

E 9هللا کک ا هل ىنأو ا رک تي ذئموي دئموي  



 لم ناعما الو «ءانب الو «لابجلا كدت اتمأ الو ًاجوع اهيف ىرت

 ` مهعمسُي دحاو ناكم يف اهيلع سانلا نوكي «ميدألا دمك ضرألا
 ىركذلا هل ىنأو ناسنإلا ركذتي# مويلا اذه يف رصبلا مهذفنيو يعادلا

 لاق امك «هرقتسمل بستكي نأ ناسنإلل نكمي ةلهملا نمز يف لمعلا لاج

 . يف ايندلا يف اننأل «ناوألا تاف دق نكلو «يتايح تمدق ىنتيل اي لوقي ,

 : راد يه ةرخآلا نإو عاتم ايندلا ةايحلا هذه امنإ موق اي# نوعرف لآ نمؤم
 ٠ عاتمب رفاسملا عتمتي امك ناسنإلا هب عتمتي عاتم .[۳۹ :رفاغ] #رارقلا

 ‹ىضم امب لبقتسي ام ربتعاو ءايندلا اذكهف .هرفس يهتني ىتح رفسلا

 4 ام كلذكف ءنوقولخم نآلا اننأك ءراهن نم ةعاس هنأك ىضم ام لك

 ناكم ىلإ رفسلا يهتنيو ءًاعيمج يضميو أ اعيرس انب رمي فوس لبقتسي

 3 لحم تسيل اهنإف اذه عمو روبقلا ىلإ ثادجألا ىلإ ءاّرقتسم سيل رخآ
 :رثاكتلا] #رباقملا مترز ىتح . رثاكتلا مكاهلأ# :ىلاعت هللا لوقل رارقتسا

  .[Y eميقمب رئازلا ام هللاو) :لاقف ةيآلا هذه أرقي از يبارعأ عمس 7

 هديؤي ديج مهفو يوق طابنتسا اذهو «(ناكملا اذهل ةقرافم نم دبالو ٠

 كلذ دعب مكنإ مث# :ىلاعت هلوقك كلذ يف ةحيرصلا ةريثكلا تايآلا

 ٍْ هللا ركذو .1]1 ٥ :نونمؤملا] * نوثعبت ةمايقلا موي مكنإ مث توكل

 اني كلما كير داو :لاقف مويلا اذه يف نوكي ام ىلاعتو هناحبس

 | رعد هئيجم وه ء ءيجملا اذه كبر ءاجو# «فص دعب امص يأ اقص

 م" ال ذب مئاق وهف هللا ىلإ دنسي لعف لکو هللا ىلإ دنسأ لعفلا نآل - لجو

 هتافصو هللا ءامسأ يف ةدعاقلاو «ةيبرعلا ةغللا يف ةدعاقلا هذه . هريغب

 ْ يتأي يذلاف اذه ىلعو «هربغل ال هسفن هل وهف هسفن ىلإ هللا هدنسأ ام لك

 رفأ ءاج هنإ اولاق ثيح ليطعتلا لهأ هفرح امك سيلو «لجو زع هللا وه

 | نأ انتديقع نم نحنف «ليلد الب هرهاظ نع مالكلل جارخإ اذه نإف « هللا

٤ 

07 

 ا

 | ىو"



 هك مك هك هك هك مخك هك مخ هكا مسا فكل

 < ٠
 ا .هسفن وه ةمايقلا موي ء يجي ىلاعت هللا نإ :لوقنو ؟

 نع لاؤسلاو ؟ءيبي فيك يردن ال هب انل ملع ال يذلا وه اذه ؟ءيجملا اي

 هلوق نع لئّس نيح هللا همحر كلام مامإلا لاق امك ةعدب اذه لثم | م
 هسأرب كلام قرطأف .[50 :هط] #ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا# :ىلاعت 1
 هنأل «هبلق ىلع لاؤسلا اذه ةدشل  قرعلا ىنعي  ءاضحرلا هالع ىتح 9

 عفر مث «ءوسلا ديري عدتبم وأ تنعتم لاؤس ‹ عطنتم لاؤس ميظع لاؤس 7

 هنع لاؤسلا  ةريخآلا ةملكلا دهاشلا «(ةعدب هنع لاؤسلاو «بجاو

 هللا نإ ا تافص عيمج يف اذه ربتعاو  ةعدب

 ؟ هديب هقلخ فيك «مدآ ينعي .[ نه صَل * يديب تقلحخ امل# : لوقي 1"

 يلع ىفخي نأ بحأ ال ملعلا ديرأ انأ لاف ةع لالا اذه لوقت م
 كلأسن نحن :لوقن ؟هقلخ فيك ملعأ نأ ديرأف ير تافض نم ءيش

 ؟مهنع هللا يضر ةباحصلا نم ملعلا ىلع صرحأ تنأ له ةلهس ةلئسأ 9"
e 5يذلا له .ال لوقي نأ عقوتملاو ال لوقي نأ امإو  

9 

 ١

 ١

/ 

5 

 .هيف فرحن ال نأو هرهاظ ىلع كي هلوسرو «ىلاعت هللا مالك يرجن ال

 ا

 هيلع لوسرلا مأ لجو زع هللا تافص ةيفيكب ملعأ لاؤسلا هيلإ تهجو
fىلع كنم صرحأ ةباحصلا ًاذإ ءلوسرلا :لوقيس ؟مالسلاو ةالصلا  

 كلذ عمو هلأست يذلا نم ملعأ لاؤسلا هيلإ هجوي يذلا لوؤسملاو ملعلا | ْ

 مهيولقب نولوقيو «لجو زع هللا عم بدألا نومزتلي مهنأل ؛اولأس ام #

 انلوقعو انماهفأ طيحت نأ نم مظعأو لجأ هللا نإ مهتنسلأب امبرو

 الو# ةلوقعملا رومألا يف هباتك يف لوقي لجو زع هللاو «هتافص تايفيكب |

 هكردت ال# :ةسوسحملا رومألا يو ٠٠١[. :هط] #ًاملع هب نوطيحي ق

 مزلإ يخأ اي :لوقنف ٠١١[. :ماعنأل] «راصبألا كردي وهو و
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 نا ل يا 2«
 5 «ةعدب لاؤسلا اذه نإف ؟هديب مدآ هللا قلخ فيك لاس ذل «بدألا 2

 ٠ اذه :هل انلق ؟لجو زع هللا نيع فيك لأس ول تافصلا ةيقب كلذكو
 4 مزلت نأ كيلعو ةعدب اذه :انلق لجو زع هللا دي فيك لأس ول «ةعدب

 | يف انه لاق امل .لجو زع هللا تافص ةيفيك نع لأست ال نأو «بدألا ١

SNفاتك  SE 
 | ي رهف هللا تافص ةيفيك نع لأسي ناسنإ لكو  اهومزتلا ةدعاقلا هذه - وأ

 ٠" هذه لثم نم انفقومف «هيلإ لوصولا نكمي ال امع لئاس «عطنتم عدتبم |
 هي هللا ؟هللا ةيفيك يأ ىلع نكل ءيجي هللا نأب نمؤن نأ 4كبر ءاجو# ةيآلا
 4 «ريصبلا عيمسلا وهو ءيش هلثمك سيل# :ىلاعت هلوق ليلدلاو .ملعأ

 | ال هنأ ملعن ينعي «تابثإلا ملعن الو يفنلا ملعن نحنف ١١[. :ىروشلا] |"

 ولأ وه اذهو هتيفيك تبثن ال اننكلو ءرشبلا نايتإ ةيفيك ىلع يتأي نأ نكمي لإ
4 

 8 ةكئالم مث ءايندلا ءامسلا ةكئالم لزنت «قلخلاب نوطيحيو نولزني نوتأي |
 ي نإف الإو «ةمظعلل ًاراهظإ قلخلاب نوطيحي ارج ملهو ةيناثلا ءامسلا ب

 ١ ي ًاليوهتو هللا ةمظعل ًاراهظإ نكل ًالامش الو ًانيمي اورفي نأ نكمي ال قلخلا

 4 موي مويلا اذهو «قلخلاب نوطيحي ةكئالملا لزنت «ميظعلا مويلا اذهل |
 !ه اذإو# ءىش لكو تارشحلاو نجلاو سنإلاو ةكئالملا هدهشي دوهشم 9.

 / ىإ هروصتن الو نآلا هكردنال ميظع موي وهف .[5 :ريوكتلاا )ترشح شوحولا

 |*  انفرعنأدعب مويلا اذه يف راذنإلا هب ام ثلاثلا رمألا . روصتن امم مظعأ هنأل

 | # ذئموي ءىجو# :لاق ةكئالملا فوفص مث « هللا ءيجم وهو لوألا رمألا

 3 ىتؤي هنأ ةنسلا تلد دق نكل يئاجلا ركذي ملو 4ذئموي ءيج# «منهجب

 "| ‹ "كلم فلأ نوعبس هدوقي اهنم مامز لك مامز فلأ نيعبسب داقت رانلاب

 | )۱( ص هجيرخت مدقت )٥۲( . 1
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 لب نجلا ةوقك الو ءرشبلا ةوقك تسيل ةوق ؟ةكئالملا ةوق ام كاردأ امو |
 انأ» ناميلسل نجلا نم تيرفع لاق امل اذهلو «ريثكب مظعأو مظعأ يه ۶٠

 يوقل هيلع ينإو كماقم نم موقت نأ لبقإ# سيقلب شرعب #هب كيتآ
 كيلإ دتري نأ لبق هب كيتآ انأ باتكلا نم ملع هدنع يذلا لاق .نيمأ

 نأل :ءاملعلا لاق ٤١[. ء۳۹ :لمنلا] «هدنع اًرقتسم هآر املف كفرط لا

 ناميلس ىلإ هب تءاجف نميلا نم ةكئالملا هتلمحف «هللا اعد اذه لجرلا ب
 فلأ نيعبسب رانلا هذه نورجي مهو «ةميظع ةكئالملا ةوقف «ماشلا يف 8
 اذإ رانلا هذه «ةميظع يه ًاذإ «كلم فلأ نوعبس هرجي مامز لك «مامز 8

 ريفزك تسيلو «ًاریفزو ًاظيغت اهل اوعمس «ءديعب ناكم نم اهلهأ تأر اه
 جوف اهيف يقلأ املك «بولقلا هنم علخنت ريفز «تادعملا وأ تارئاطلا ٠
 داكت# :لجو زع هللا لاقو .[۸ :كللا] «ريذن مكتأي ملأ اهتنزخ مهلأس 5

 هللا انرذنأ اذهلف ءاهلهأ ىلع ظيغلا ةدش نم عطقت داكت #ظيغلا نم زيت ا

 فوفص «هلالج لج برلا ءىجم :راذنإ اهلك رومأ ةثالث هذهف اهنم ىلاعت

 هل ىنأو ناسنإلا ركذتي ذئموي# .منهجب نايتإلا :ثلاثلا «ةكئالملا خت
 ًافوفص ةكئالملا كلملا ءاجو «ةمايقلا موي يف هللا ءاج اذإ ينعي ىركذلا | ر

 ركذتي عازفألاو لاوهألا تلصحو «قلخلاب اوطاحأو «ًافوفص ٠

 مهيلع لسرلا لبق نم هب ملعأ هنأو «مويلا اذهب دعو هنأ ركذتي «ناسنإلا مو
 ةملك هيلع تقح نم نكلو ءاوفوخو اورذنأو «مالسلاو ةالصلا | ر
 زع هللا لوقي نكل ركذتي ذئنيح «ةيآ لك هتءاج ولو نمؤي ال هنإف باذعلا ©,
 ىأر يذلا مويلا اذه ين ىركذلا هل نوكي نيأ (یرکذلا هل ىنأو لجو ايي

 نع ناميإلاو !؟ناوألا تاف ظاعتالا هل ىنأو !؟ًانيقي هنع ربخأ ام هيف |
 وه عفانلا ناميإلا «دهاش امب نمؤي ناسنإ لك نأل عفني ال ةدهاشم 9
 امب قدصيف .[* :ةرقبلا] *بيغلاب نونمؤي نيذلا# بيغلاب ناميإلا م
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 ب مويلا كلذ يف ءرخآلا مويلا نعو لجو زع هللا نع لسرلا هب تربخأ

 4 نأ ديعب يأ *ىركذلا هل ىنأ# : لجو زع هللا لاق نكلو ناسنإلا ركذتي

 اإ :ناسنإلا لوقي قحلا دهاش نيح هنم تلصح يتلا ىركذلا هذهب عفتني
 5 ةايح يهأ ؟هتايح يه امو هتايحل مدق هنأ ىنمتي ؟يئايحل تمدق ينتيل اي

 +< اا ا ا تلو: تو تن الا ااو اوال الا
 1 ا و مر اهنأ عقاولا تو

 4 1 0 ؟ةايح هذه له ؟جاوزألا 5 ؟ءانيألا ٠ نيأ 000 نی

 * «مرهلا امإو كراع : نيرمأ دحأ هلآم نأ رد ناسنإ لك

 ا ىلإ اوعجر نكل اورّمع بابشلا ناوفنع يف ًابابش اوناك أسانأ فرعن نحن
 ناك نإو ىتح «سؤب ةلاح يف مهآر اذإ ناسنإلا مهل ٌقرَي ءرمعلا لذرأ
 | مهنكل ا ا نم مهدنعو .مهدنع ام لاومألا نم مهدنع

 يف رت نأ امإو ا نأ امإ ناسن لك اذكهو ‹ سب ةلاح يف
2 

 : لجو زع هللا هنيب ام يه ةايحلا ؟ةايح هذه لهف رمعلا لذرأ ىلإ دريف

 ا راک ول# ةماتلا ةايحلا يهل ينعي «ناويحلا يهل ةرخآلا رادلا نإو#

 1 ينمتي © ايحل تمدق ينتيل اي# : اذه لوقي TT «نوملعي

 2 هباذع بّذعي ال ذئمويفإل : ىلاعت لاق . © ىركذلا هل ىاذ لضع 5 نكل

 ا هياذع تدعي الط لوألا نا و يو 4 دحأ فاو لوي و نخل
 4 هللا باذع لب «دحأ هللا باذع بذعي ال يأ #دحأ هقاثو ق وي الو دحأ

 |٠ الل :ةيناثلا ةءارقلا .دشأ وه لب ءدحأ هللا قاثو قث مالو «دشأ
 ع دحأ ال مويلا اذه يف ينعي «دحأ هقاثو قثوُب الو دحأ 0 تزن

 ا

ame 

e 
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 Ce فا قرا رل هد 8
 : ام وه بارسلاو «بارسلا اهنأك رانلا ىلإ نورظننن «ديدشلا شطعلا 0

 و هيلإ ليخي ىتح عاقبلا نم رحلا ةدش يف فيصلا مايأ يف ناسنإلا هدهاشي 03

 © اهيلع نوتفاهتيف «شاطع مهو بارس اهنأك رانلا ىلإ نورظني «ءاملا هنأ را

 اهوؤاج اذإف «برشلا نوديري ؟ءىش يأ نوديري ًاعارس اهيلإ نوبهذي ظ

  مكيلع نولتي مكنم لسر مكتأي ملأ# :اهتنزخ مهل لاقو اهباوبأ تحتف | |
 مكيلع تماق دق ١[. :رمزلا] اذه مكموي ءاقل مكنورذنيو مكبر :تايآ م

 ملأو يبلق باذع خيبوتلاو «رانلا اولخدي نأ لبق مهنوخبويف ةجحلا 5
 ًاخيبوت لجو زع رابجلا مهخبوي رانلا ينو «رانلا ملأ اوقوذي نأ لبق يسفن | 7

 .نيلاض ًاموق انکو انتوقش انيلع تبلغ انبر# نولوقيو . اذه نم مظعأ و را

 محرأ وهو ىلاعت هللا لاق (نوملاظ انإف اندع نإف اهنم انجرخأ انبر
 1 نم غلبأ . ٠١١ -٠١8[ :نونمؤملا] *نوملكت الو اهيف اوئتسخا# :نيمحارلا 5

 . نمف «نيمحارلا محرأ هلوقي 4نوملكت الو اهيف اوئسخا# لالذإلا اذه را
| 
 oT «مهل محار ال !؟نمحرلا دعب مهمحري 5

 ايس لشن نوع ةيلع نع ادع رانلا لهآ نوعا ناب و هلآ لغو
 نادك نمانلا كشأ هنأ رف 2 ناد مشا ًادحأ نأ یری الو .هغامد 9

 لفسأ ف نالعنلا «غامدلا امهنم ٍلغي نالعن هيلعو ًاباذع مهنوهأ وهو |

 طسولاف «هلفسأ نم يلغي ندبلا ىلعأ ناك اذإف «هالعأ يف و ندبلا #

 هباذع بذعي ال ذئمويف# - رانلا نم مكايإو هللا انراجأ  دشأ 0

 يف مث# نوقثوي - هللاب ذايعلاو - مهنأل #دحأ هقاثو قثوي الو دحأ

 باتك < «ملسمو . )۳۸۸٩١( بلاط يبأ ةصق باب ءراصنألا بقانم باتك «يراخبلا هجرخأ 5 )١(
 أ

 . (251) (711) ًاباذع رانلا لهأ نوهأ باب «ناميإلا 8
| 

 اا الا ال اال



 مك سك سك نك هك AR سنا رس" f a ا ل

 8 هذه يف هولخدأ .[۳۲ :ةقاحلا] 121111111111 oo وكلساف ًاعارذ نوعبس اهعرذ ةلسلس 0

 8 مه ام نالا ر دحأ الو  ةيفاعلا هللا لأسن - مهيديأ لغت ةلسلسلا 4

 ي نأ لبق دعتسي نأ ناسنإلا ىلع نذإ .باذعلاو ءاقشلاو سؤبلا نم هيف ج"

 | هقاثو قثوي الو دحأ هباذع بذعي ال ذئمويف تايحل تمدق ينتيل اي لوقي# | م.
 4 20 .«دحأ »
 ي ردصلا حرشيو بلقلا جهبي امب ةروسلا هذه ىلاعت هللا متخ مث 5

 | «ةيضرم ةيضار كبر ىلإ يعجرا ةنئمطملا سفنلا اهتيأ اي# :لاقف
 3 ةظحل رخآ يف عزنلا دنع ناسنإلل لوقلا اذه لاقي كبر ىلإ يعجرا#

 7 ىلإ يجرخا «ةنئمطملا سفنلا اهتيأ يجرخا :هحورل لاقي ءايندلا نم ١

 دليلا نم اهيكورخ وسير رو يدعم «ناوضوو هللا نم ةمحر | |
 4[ هلآو هيلع هللا لص يبنلا لاق ءاهلك ايندلا يف امم معنأ وه امب ترشب اهنأل 9

 | طوس «. "”(اهيف امو ايندلا نم ريخ ةنجلا يف طوس عضومل» :ملسو 2

 ٠٠ امو ايندلا نم ريخ ةنجلا يف طوسلا عضوم «ريصقلا اصعلا ناسنإلا
 8 اهنا اها لإ اهلوأ نم اينذلا ليد وهكنأ كاد تلو اف
 امو ايندلا نم ريخ طوس عضوم ءاهريغو ةيهافرلاو «كلملاو «ميعنلا
 ٠ هاصقأ ىري ةنس يفلأ «ماع يفلأ ةريسم هكلم يف رظني نمب فيكف ءاهيف
 34 الفا انروصتب الو انسوفنب هكردن نأ نكمي ال ميعن «هاندأ یری امك

 ي :ةدجسلا] 4نولمعي اوناك امب ًءازج نيعأ ةرق نم مهل يفخأ ام سفن ملعت |

 4 نمطأ اًسفن دجت ال كنأل «ةنمآلا ةنمؤملا ىنعي *ةنئمطملا سفنلا# .[17 ©

 0ا تال ةنئمطم ةبيط هسفن نمؤملا ادب نمؤملا ينفك نينا نك
 , هتباصأ نإ ءريخ هلك هرمأ نإ نمؤملا رمأل ًابجع» :لاق نمؤملا نم هي |
 8 رخ ن رک ا د هاما .ةرو هک رخ ناكر فرض 9

  2 00) 7اح «قاقرلا باتك ؛ يراخبلا 1
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 | الو «بئاصملا دنع طخسي ال «هردقو هللا ءاضقب ضار نئمطم « “«هل

 : هدجتف «ءالبلا دنع رباص «معنلا دنع ركاش وه لب «معنلا دنع رطبي 8.
 مي ءالبلا هباصأ اذإ «نئمطي ال ناميإلا فيعض وأ رفاكلا نكل ءًانئمطم يج

 | نإ ىتح - هللاب ذايعلاو هللا لبق نم مولظم هنأ ىأرو «طخسو عزج |[
 © ىلإ رظني «قلق يف ًامئاد نوكي لب «نئمطي الو «ربصي الو رحتني مهضعب أ

 # موق هل سيل «ةجوز هدنع سيل لايعلا ليلق «لاملا ليلق وه اذإو هسفن اجا
 |٠ هدنع «لام هدنع اًنالف نأل ءةمعن يف تسل انأ :لوقيف «هنومحي | ٠

 6 هلل یری الف ءيدنع سيل انأ «هيمحت ةليبق هدنع «دالوأ هدنع «تاجوز 8
 ل اذهلو قلق يف ًامئاد «نئمطمب سيلف ناميإلا فيعض هنأل «ةمعن هيلع اهب

 27 اهنع اوليزيل مهسفنأ نع اوهفريل ناكم لك ىلإ نوبهذي نآلا سانلا دجن ٠
 © يقيقحلا ناميإلا «ناميإلا الإ ًاقح كلذ ليزيال نكل «بعتلاو ملألا ع
 اهل يف ةنموم «ةنمؤملا يه ةنئمطملا سفنلاف «ةنينأمطلا ىلإ يدؤي يذلا اي

 ةبيجع ةملك فلسلا ضعب لاق «ةمايقلا موي هللا باذع نم ةنمآ ءايندلا ٠
 #5 «فويسلاب هيلع انودلاجل هيف نحن ام كولملا ءانبأو كولملا ملعي ول :لاق ي
 هي مهنم معنأ دحأ دجوي ال «مهئانبأو كولملا نم ايندلا يف معنأ نودجت له | |

 |٠ «نينمؤملا بولقك تسيل مهبولق نكل ءدسجلا ةموعن ينعي رهاظلا يف 5.
 اي الر ءرطملا نم هيمحي ال خوكو «عقرم بوث الإ هيلع سيل يذلا نمؤملا ي

 يأ ءانبأو كولملا نم لضفأ ايندلا يف هميعنو هايند «نمؤم هنكلو ءرحلا نم

 0 مالسإلا خيش وه اهو «ناميإلا رونب «هللا رونب رينتسم هبلق نآل «كولملا

 © سبحلا لخدأ املف «لجو زع هللا يف يذوأو سبح هللا همحر  ةيميت نبا

 | هنطاب باب هل زوسب مهنيب برضف# : هللا همحر لاق بابلا هيلع اوقلغأو |

 ًاثدحت اذه لوقي ٠١[. :ديدحلا] #باذعلا هلبق نم هرهاظو ةمحرلا هيف 8.



 ۾ - نوعنصي ءيش يأ - يب يئادعأ عنصي ام) :لاق مث ًاراختفا ال هللا ةمعنب | ۾
 .,# ةولخ يسبح نإو  نيقيلاو ملعلاو ناميإلا يأ - يردص يف يتنج نإ ©.
 3 هذه «نيقيلا وه اذه (ةداهش ٍلتقو ةحايس - دلبلا نم هوفن نإ - ييفنو 5

 ړ لبقتسم ام «يلبقتسم ام ركفي ناك سبحلا لخد ول ناسنإلاو «ةنينأمطلا ا

 4 يتنج) : لوقي - هللا همحر - مالسإلا خيشو ‹« يموقو «يلهأو ‹«يدالوا ,

 3 ال# :ىلاعتو كرابت هلوق يف رسلا وه اذه لعلو .قدصو (يردص يف 2
 2 ال ةنجلا يف ىنعي ٠١[. :ناخدلا] لوألا ةتوملا الإ توملا اهيف نوقوذي | ٠

 74 ال اهف توم ال ةنجلا نأ مولعمو «ىلوألا ةتوملا الإ توما اهيف نوقوذي
 هي ةنجلا لوخد ىلإ ايندلا نم ًادتمم بلقلا ميعن ناك امل نكل «ةيناث الو ىلوأ يبا

 "7 .ةدحاو ةتوم الإ اهيف سيلو ةنج اهلك ةرخآلاو ايندلا نأك تراص | ٠

 ا 2 امك لجو زع هللا دنع ةيضرم# ميعنلا نم هللا كاطعأ امب #ةيضار# را
 5 ف يلخداف# .[۲۲ :ةلداجملا] #4 هنع اوضرو مهنع هللا يضر# : ىلاعت لاق 2

 ا نيحلاصلا نأل «مهتلمج نم «نيحلاصلا يدابع يف يلخدا :يأ يدابع ٠
 "4 «رشبلا تاقبط ريخ مه نيدلا «مهيلع هللا معنأ نيذلا هللا دابع نم (ْ

 .نولاضو «مهيلع بوضغمو «مهيلع معنم :ثالث هتاقبط رشبلاو اه
 ٠ ميقتسملا طارصلا اندها# ةحتافلا ةروس يف ةروكذم تاقبطلا هذه لكو .

 .«نيلاضلا الو مهيلع بوضغملا ريغ . مهيلع تمعنأ نيذلا طارص هو"
 نوبلا و عا معنا يملا لوألا طلا ر

 .نوحلاصلاو «ءادهشلاو «نوقيدصلاو ٠

 لك نم دوهيلا هابشأو دوهيلا مهو *مهيلع بوضغملا# :ةيناثلاو 5
 .دوهيلا نم هبش هيفف هفلاخو قحلا ملع نم لكف «هفلاخو قحلا ملع نم |[.
 هبش هيفف انئاملع نم دسف نم : هللا همحر  ةنييع نب نايفس لاق امك 7



 ل ا

 ي ءقحلا اولهج نيذلا ىراصنلا مهو 4نولاضلا# :ةثلاثلاو 8 ٠ هوب
 € دف نم لكو :ةئيبع نبا لاق «هيلإ اودتها ام «هنع اومع نكل هودارأ 9
 لودیری ريخلا نوديري داّبعلا نال ؛ىراصنلا نم هبش هيفف اندابع نم 5

E E7 .نولاض مهف <  
È8ي يخداو» .مهيلع معنملا لوألا ةقبطلا يأ 4يدابع يف يلخدا»  

 ھه ھا ےک همك مک مخ مخ مخ مخ مخ م
 ' ا

 هسفن ىلإ هللا اهفاضأ «هئايلوأل لجو زع هللا اهدعأ ىتلا هتنج يأ «يتنج اه
 هللاو ءالعو لج اهب هتيانعب قلخلل امالعإو ءآميظعتو اهل ًافيرشت ١"
 ايندلا يف انل قلخ ءايندلا قلخ ريغ ًاقلخ اهقلخ دق ىلاعتو هناحبس 8"

 يف ام نكلو نامرو «لخنو «ةهكاف ةنجلا يفو «نامرو «لخنو .ةهكاف 5
 |٠ ام سفن ملعت الفل :لوقي هللا نأل ءآدبأ ايندلا يف يذلاك سيل ةنجلا 2
 5 يف يذلاك ةنجلا يف ام ناك ولو .[17 :ةدجسلا] 4نيعأ ةرق نم مهل يفخأ 3

 ما الو ةقيقحلا يف هلثم سيل نكل «مسالا يف هلثم وه ًاذإ «ملعن انكل ايندلا 5

 ةلالدلل هسفن ىلإ هللا اهفاضأف «ىتنج ىلخدا# :لاق اذهلو ةيفيكلا يف ل
 ۾ ةياغ اهيف بغري نأ ناسنإلل بجوي اذهو ءابب هللا ةيانعو اهفرش ىلع ي

 | اهفاضأ هللا نأل ءدجاسملا ىه ىتلا هللا تويب يف بغري هنأ امك «ةبغرلا |

 ءهسفن ىلإ هللا اهفاضأ ىتلا رادلا هذه يف بغري كلذكف ءهسفن ىلإ # |

 نمف# «ميظع وهو نر ا 5

 7 | ىلع ريسيل هنإو ٠۸١[. :نارمع لآ] #زاف دقف ةنجلا لخدأو ر | نع حزحز 9.
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 هيك ريجشلا ةروس ريسفت

 ا لوك لا ىه تالا و تا وقل او ا ةززاكآلا نوفا

eهاه  E U E E E 
 كنإ «ةمحر كندل نم انل بهو ءانتيده ذإ دعب انبولق غزت ال انبر «رانلا

 . باهولا تنأ

5 

2 

0 
K 

 و" د
a 

E 

 مج مج محا

 و

 ا رو SD TL ا 4



 و وامر ربا لآ او لج تاو 9 سس رە رم ے2 ا ے2 چ شوا
 1: نأ وشب( دعا دام دیشب ل نأ بمآ
€ 

Ne 

 O ح1 نا 1 هر د 2 وص م
 . 4 ا 01

 .اهيلع ثيدحلا مدقت ؟ةلفتسلا

 مالكلا حاتفتسا :ي يأ «حاتفتسالل ال 4دلبلا اذهب مسقأ الو
 اذهب مسقأ انأ ينعي «مسقلا تابثإ دارملا نأل «ةيفان تسيلو «هديكوتو | ر
 ديكأت مسقلا «مسقأ#و ديكأتلاو هيبنتلل انه يتأت هذه (ال) نكل دلبلا 9

 نأ دبال هب فولحم ءيش لكف . صوصخم هجو ىلع مظعم ركذب ءيشلا يي
 ًداثمف .هتاذ دح يف اًمظعم نوكي ال دقو «فلاحلا یدل ًامظعم نوكي

 عقاولا يف يه نكل «مهدنع ةمظعم يه ىزعلاو تاللاب نوفلحي نيذلا 9
 ىنعملا نيميلا وأ ءمسقلا وأ «فلحلاف .ةمظعم الو ةميظع تسيل |4

 .ةصوصخم ةفص ىلع فلاحلا دنع مظعم ركذب ءيشلا ديكأت يه ءدحاو ٠٠
 ةميركلا ةيآلا يف يذلاو «ءاتلاو ءواولاو «ءابلا : يه مسقلا فورحو و
 مسقأو «ةكم انه دلبلا «دلبلا اذ .(ءابلا) (دلبلا اذهب مسقأ الل انه 0

 عاقب بحأو ةمرح ضرألا عاقب مظعأ يهف ءاهمظعو اهفرشل اهب هللا ٠
 ديس وه يذلا ةا هللا لوسر اهنم ثعب اذهلو «لجو زع هللا ىلإ ضرألا ,



 هع مع معا مح وع وحوت 2 محو
 دليلا ة ةروس ريسفت 1

 ل

+ 

 م

 . هب مسقي نأ نيمألا دلبلا اذهب ريدجف ءهيلع همالسو هللا تاولص رشبلا
 8 مسقن نأ قحلا انل سيلو هور هناا ف مطل ال مديل وكر
 رولا د : هلك يبنلا لاق امك .قولخمب

 | مسقأ اذهلو «ءاش امب مسقي هناحبس هنإف لجو زع هللا امأ . "”(كرشأ

 © مسقأ : ىنعملا ليق 4دلبلا اذهب لح تنأو دلبلا اذهب مسقأ ال ةكمب انه

 0 اهديزي ةكم يف ايب يبنلا لولح نأل ف الاخت ك رک لاح دلتلا اذ

 ,إ ماسقإ نوكيف .دلبلا اذه لحتست تنأو : ىنعملا ليقو . اهفرش ىلإًافرش |.

 5 «ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص لوسرلل ًالح اهنوك لاح ةكمب ىلاعت هللا م

 0 ةاليصلا هيلع نرم ل ةلخأ حتفلا ماع ةكم نأل ؛حتفلا ماع كلذو اه

 7 هيلع لاق امك «كلذ دعب دحأل لحت الو ءهلبق دحأل لحت للو مالسلاو 0

 2 ”(سمألاب اهتمرحك مويلا اهتمرح تداع دقو» :مالسلاو ةالصلا

 چا هك لوسرلل الح تناك اذإ امب ادیقم دلبلا اذهب یاعت هللا ماسقإ نوكيف +
 |٠ ثيح ءاهفرش ىلإ ًافرش دادزت مويلا كلذ يف اهنأل ؛حتفلا ماع

 : ءةونع مهدالب مهيلع تحتفو «نوكرشملا مزهو مانصألا نم ترَّط را
 + نأ دعبو:« ناهيإ ةالب تراصا رفك دلي كناك نأ ةع دلا هذه تراضو اا

 4 داتع هالي تناك نأ: ذَعَيَو «دیحوت دالب تراص كرش دالب تناك 9

 3 امو دلاوو# . حتفلا دنع تناك ةكل لاح فرشأف ؛ مالسإ دالب تراص

 * دارملا نمو دلاولاب دارملا نمف ءدلو امو دلاولاب مسقأو ينعي دلو

 ؟دلولاب

 56 (ام) نوكت اذه ىلعو مدآ ونب دلولابو ءمدآ دلاولاب دارملا : لیق

 )١50(. ص هجيرخت مدقت (۱) 3
 59 باتك ا لاو مرحلا رجش دضعي ال باب «ديصلا ءازج باتك ‹يراخبلا هجرخآ )۲( ل

 E أ
0 
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 ناسا ةو اسو نلاو لك دلو فو دلاولا فارملا <لِئقَو 1
 «لجو زع هللا تايآ نم امهالك دولوملاو دلاولا نأل ,ءيش لكو مئاهبلاو اه

 ا فاس وم اد ن ی [عيمس كويس ان ةولرلا اذه: حرك ليك“
 ةفطن نم جرخي يوسلا دلولا اذه «لجو زع هللا ةردق لامك ىلع ليلد و اا
 VY] : سي] (نيبم ميصخ وه اذإف ةفطن نم هانقلخ انأ ناسنإلا ري موأ# ا :

' 
 4 هللا ءاش ام ىلإ ربكت مث ا بع رح اهريغو تارشحلا كلذ لا

 ۾ دولوم لکو دلاو لك لمشت ةماع هذه نأ حيحصلاو .دح نم ىلاعت

 نيل .مسقلا باوج يف ةعقاو انه ماللا «دبك ين ناسنإلا انقلخ دقل# |,

 © انقلخ دقل# ةلمح نوكتف ًاضيأ ًاديكأت ةلمحلا ديزت (دق)و ادات ةلمجلا 9

 هي .دقو ءماللاو ءمسقلا :يهو «تادكؤم ةثالثب ةدكؤم «ناسنإلا وه
 | يف» مدآ ينب نم دحاو لك لمشي سنج مسا ناسنإلا «ناسنإلا انقلخ 5

 :ناينعم اهيف #دبك ©

 000 هندبو ا عفريو « هيملق كل يشمي ا ةقلخلا 59

E سييتنب نسا يس بش ديوس E 

 نسحأ يف ناسنإلا انقلخ دقل# :ىلاعت لاق امك وهف «ندبلا لعأ و

 ٤[. :نيتلا] . #4 ميوقت

 ةا « هللا ةعاط ىلع اهتدهاجمو هسفن عم دشأ ةأناعم ًاضيأ يناعيو . كلذ

 4 عفترم سأرلاف مدآ ونب امأ «ربدلا ءاذح ىلع سأرلا سكعلاب مئاهبلاو "

 م

 "٠ ناسنإلا نأو ءاهتاناعمو ءايشألا ةدباكم «دبك#ب دارملا :ليقو
 به ريغو ثرحلا حالصإ ينو «قزرلا بلط ينو ءايندلا رومأ يف ةقشملا يناعي أ :



 بلط ةاناعم نم قفا وه يذلا داهجلا اذهو «هللا يصاعم بانتجاو

 .ًاضيأ سانلا ةاناعم يفو «هسفن ةاناعم يف ةقشملا دجيس

 ؟نيينعملل ةلماش ةيآلا نوكت نأ نكمي الفأ : لئاق لاق نإف

 ةيآ زيزعلا باتكلا يف تدجو اذإ يغبني اذكهو «ىلب :باوجلاف
 نآرقلا نأل ءنيينعملا ىلع اهلمحاف ةضقانم امهنيب سيلو نيينعم لمتحت ©.

 هلوق «ًالثمف .حجارلا رظناف ةضقانم امهنيب ناك نإف «عسوأو لمشأ
 .[۲۲۸ :ةرقبلا] #ءورق ةثالث نهسفنأب نصبرتي تاقلطملاو# :ىلاعت

 : ليقو ‹«ضيحلا وه : ليق ؟(ءرقلا) وه امف فاقلا حتفب ءرق عمج (ءورق)

 ‹ضقانتلل ًاعيمج نيينعملا ىلع ةيآلا لمحت نأ نكمي ال انه .رهطلا وه

 انقلخ دقل# :لوقن انهف .هب ذخو نيلوقلا دحأل حجرملا بلطا نكل
 ةماق نسح يف يأ نيينعملل ةلماش ةيآلا نوكت نأ حصي «دبك يف ناسنإلا 9"

 ردقي نل نأ بسحيأ# .رومألا قاشمل ةاناعم يف 4دبك يفإ»و «ةماقتساو ا
 ءدحأ هيلع ردقي نل نأ نظي هتوقو هسفن يف ناسنإلا نأ : يأ #دحأ هيلع 5

 ردقي دحأ ال لوقيف «هتسرطغو هئايربكو هتوقو هبابش ناوفنع يف هنأل يا

 داع امأف# :لاغتو كرابت .هلوق هنمو اتش ام لمغأ انأ لع |
 هللا: لاق رف اف ا نم اولاقو لا رخ ی الا ی ورکا ©
 ٥ :تلصف] #ةوق مهنم دشأ وه مهقلخ يذلا هللا نأ اوري ملوأ# : ىلاعت ,

 هيلع ردقي ال هنأ نظي هبابش ناوفنعو هتحص لاح يف ناسنإلاف هاذا | ر
 ةبسنلاب كش ال اذهو «هيلع ردقي ال هنأ نظي لجو زع برلا ىتح «دحأ ©.
 ريدق ءيش لك ىلع هنأو «هيلع رداق هللا نأ ملعي هنإف نمؤملا امأ ءرفاكلل يه
 طسبو هانغ لاح يف ًاضيأ ناسنإلا لوقي يأ (لوقي# .هنم فاخيف | ٠

 .هتاذلم ينو هتاوهش يف ًاريثك الام : يأ «ًادبل ًالام تكلهأ# هل قزرلا #

 ١ هنإف ءابيرغ مهنيب راصو ةفرحنم ةئيبب ناسنإلا يلتبا اذإ اميسالو «قزرلا

 که“ هك يح هك هک سك نك ھک مج هك 9

59 



 أ

ْ 

 © نأ ناسنإلل ديدهت اذه لکو ءعفني ال ام يف هفرصو «لاملا هريذبت يف را

 ا نظن ا لا لإ ناد نالا ناار ای یر ا 4

 ‹«ةميظعلا هللا معن نم هذهو .قطنلا امهم طبضي نيتفشو « هب قطني ًاناسل 00

 ام اذه الولو «هسفن يف امع ربعي نأ عيطتسي نيتفشلاو ناسللا اذهب هنأل 9
 ول ملعي فيك ؟هبلق يف ام امع ربعي فيكف ملكتي ال ناک ول «عاطتسا اها

 ١ دحأ هاري ال هنأ اذه نظيأ «دحأ هري مل نأ بسحيأ# :لجو زع هللا لوقي 1

 3 هللا لاق .هلام ةرثك وأ (ةينديلا هتوق لجأ نم ربكتسي نأو ‹ سرطغتي 1

 8 هذه . #نيدحنلا هانيدهو . نيتفشو ًاناسلو . نينيع هل لعجن ملأ# : ىلاعت |

 ag OIE نم معن ثالث 8

 ٠ | ناك هللا ىلإ هبرقي ًارظن رظن نإو ءًامثآ ناك ةمرحم ةرظن رظن نإف «ناسنإلا |. €

 | رظنلا اذه نكي ملام مذي الو دمحي ال هنإف هل حابي ام ىلإ رظن اذإو ءًامناغ را
+ 

6 
 (نيتفشو ًاناسلو# .رظنلا اذه ًامثآ نوكيف يعرش روظحم ىلإ ًايضفم

 ا

 ل
 ۹ دلا بعتيو ريشملا بعتي «بعتت ةراشإب الإ مهللا ؟هسفن 5 امب سانلا

 19 طخ نفرو قطان اناس ل لحج نأ هللا ةمعن نم كلو لإ يشأ ل
 ما أي :هتردق بئاجع نم ًاضيأ وهو .هللا ةمعن نم اذهو «قطنلا امهم

 |٠ راص ءيشب رم نإ «ةنيعم جراخم نم جرخي ةئرلا نم نوكي ءاوه نم قطنلا
DP4 جرح نم دحاو ءاوه وهو .رخا افرح راص رخا َءيشب رم نإو ءافرح  

 kK هذه ةثللا يفو : نيتفشل هلا يفو .قلحلا 5 ةقيقد تا عسب س رمي نكل .دحاو 0

 43 نم عفدني ءاوهب اهلك نيشلاو ءابلا اثم دجتف . فورحلا نوكت تارعشلا

 +: جراخمو «مفلا اذه يف هيلع رمت ام فالتخاب فلتخت كلذ عمو ةئرلا

 | هانيدهو# .لجو زع هللا ةردق مامت نم اذه «ةفورعملا فورحلا

 © :يناثلا لوقلا .رشلا قيرطو «ريخلا قيرط هل انيب يأ :ليق 4نيدجنلا
 هل نادجن امهنإف ؛نايدثلا وهو هؤاذغ هب ام ىلع هانللد * نيدحنلا هانيده#



 : نمف «فرعي ال عيضر وهو ىلاعت هللا هادهف «ردصلا قوف امهعافترال | ,
DPلجو زع هللا هملعأ يذلاو .يدنثلا بلطي ا هعضتو جرخي نأ نيح » | 

 + ؛ ىلإ يدتبي جرخي نأ نيح نم ناسنإلا اذه ىلع هتنم لجو زع هللا نيبف 51
 3 نأ عيطتسي ال :هنأل ةرسلا قيرط نع ىذخغتي همأ نطب يفو :نيدحتتلا ا

 «طئاغو لوب ىلإ جاتحال مفلا قيرط نع ىذغت ولف ءاذه ريغ نم ىذغتي |
قيرط نع هنكل ؟كلذ فيكو ۰

 يف رشتنيو همأ مد نم مدلا هيتأي ةرسلا 

 ظ هج رکا لاق للا ندا نأ نإ ايه ی فور |

 رول سس ر > م

 نمناک ثا ماد نِكَسِمْوأ 2 ةبرقماءاََي 3 رس
 ER مر رک وم رر ور مام تيس د هس ممم هج ل لس بو

 ا ُبْحَحَأ كلوا ١' 9 | هميم أوصاوتو ٍرْبَّصلأب اوصاوتو أونماء نذل
 40 ا رر ر يسع جس و و حس ص ع 6 م همر

 )5١0( ةهلص ا اا ل ةمكشمل ١ بلص مه انئلياتب اورن نيزلاو

 ًالام تكلهأإ# لوقي ناك يذلا ناسنإلا يأ 4ةبقعلا محتقا الفل
 ١ وه ماحتقالاو ؟ةبقعلا محتقا اله ينعي «(ةبقعلا محتقا الف ادبل | ٠

 رعولا لبجلا يف قيرطلا يه #ةبقعلا#و .ًاماحتقا ىمسي ةقشمب زواجتلا و

 | ال وأ هزواجتي ال ‹«سوفنلا ىلع قاش ةبقعلا هذه ماحتقا نأ كش الو

 كاردأ امو# . ةبقعلا هذه زواجت يف ةقداص ةين هدنع ناك نم الإ هب موقي م
 يذلا ام : ينعي ءاضيأ ميخفتلاو قيوشتلل ماهفتسالا اذه (ةبقعلا ام عا
 هللا اهنيب (ةبقعلا محتقا الف# اهنع هللا لاق يتلا ةبقعلا هذه نأش كملعأ |
 وأ .ةبرقم اذ ًاميتي .ةبغسم يذ موي يف ماعطإ وأ .ةبقر كف# هلوق ين 8.
 يه «ةبقر كف# :هلوقف «اونمآ نيذلا نم ناك مث .ةبرتم اذ ًانيكسم يي

OLE 5يىللا ١ ةر كف 9 ةبقعْلا ام كرد  | 



 ناينعم هل ةبقرلا كفو «ةبقر كف يه» ريدقتلاو فوذحم ًادتبمل ربخ

 لا نالا نعت كح نزلا نم اک لوألا“ لا
 4 E ‹«مهقتعيف هكلم يف اوناك ءاوس نيكولمملا

 ر . مهقتعيو

 ا ف ن اا ةا ر اا نه ار فلنا افلا يلا 4
 54 ةيدفب الإ ودعلا هكفي ال امبر ريسألاو .لجو زع هللا ىلإ لامعألا »أ
 أ ناك نم الإ اهمحتقي ال ةريثك ةظهاب ةيدف ةيدفلا هذه نوكت امبرو «ةيلام ا

 ام ىلع هبيثي نأو «قفنأ ام هيلع فلخي نأب لجو زع هللاب ناميإ هدنع
 © امإو ينعي عيونتلل هذه «وأ# «ةبغسم يذ موي يف ماعطإ وأإ# .قدصت
 ها دق سانلا نأل «ةديدش ةعاجم يذ :يأ «ةبغسم يذ موي يف ماعطإ#

 © امإو «عورزلاو رامثلا نم لصاحلا ةلقل امإ «ةديدشلا ةعاجملاب نوباصي
 194 اميف عقو دق اذهو «عبشي الو ناسنإلا لكأي مهماسجأ يف ضارمأل و
 يأ نولكأي سانلا نأ .ًاضيأ اهريغ يف امبرو ةيدجنلا دالبلا يف هنع عمسن 0

 75 نم نوتوميو «عبشي الو ةرشعلا لكأم دحاولا لكأي «نوعبشي الو
 آو نم هذه ءعوجلا نم قاوسألا يف نوطقاستيو قاوسألا يف عوجلا
 أ تبنت الو ءراجشألا رمثت ال ثيحب لوصحملا ةلق وأ .بغاسملا

 ٩ امبرو ءًاعوج سانلا توميو «ةبغسملا لصحتو لصاحلا لقيف «عورزلا
 1 غلبي نأ لبق هوبأ تام نم وه ميتيلا «ًاميتي## E نع نورجاه

 8 3 هنألا اش ال هنإف غلب نإ 0 0 اركذ ناك 2

eا  

 |٠ .هل بسكي قلخلا نم بساك هل نكي مل هوبأ تام اذإ هنأل ؛هوبأ تام
 © ظح هل ناك ًاميتي ناك اذإ هنأل ناسنإلا نم ةبارق اذ #ةبرقم اذ# :هلوقو

 جا يا يت ر ی ا ی با اول



 هس سا سك ھا ھ' مخ ينك يح مخ مخ مخ ٩
 4 : 7 ُ 6 دلبلا ةروس ريسفت 0

 لا ا يلا
 ي هنأل ؛كلذ نم هظح دادزا ًابيرق ناك اذإو «تاقدصلاو ماركإلا نم 1
 COS NER ملا العلا جعار ةرك -
 هي وأ .ةبغسم يذ موي يف كلذ ناك اذإ ةبقعلا ماحتقا نم هيلع قافنإلا يخ
 اذ ًانيكسم# ةبغسم يذ موي يف ماعطإ وأ : ينعي (ةبرتم اذ ًانيكسم 4

AT .© ناكم :ةبرتملا .هلايع توق الو هتوق دجي ال يذلا وه :نيكسملا #٠ ةبرتم 

 هنأ مولعمو .بارتلا الإ ءيش هيديب سيل نيكسم هنأ :ىنعملاو «بارتلا اج

 نبيل اج يقف هنأ : ىتعلاف :«بارتلا لإ دنع نبل :لجرلا نع ليقااذإ |
 وذ نيكسم وهف لام هدنع سيلو «ءاسک هدنع سیلو «ماعط هدنع 9

 # ةمحرملاب اوصاوتو ربصلاب اوصاوتو اونمآ نيذلا نم ناك مثل .ةبرتم اج
 نيكاسملاو ىماتيلا ىلع ًانسحم سيل كلذ دعب وه مث :ينعي ناك مثل |.

 لوسرلا نيب دقو . هب ناميإلا بجي ام لكب نما «ناميإ وذ وه لب .طقف 9.
 :ناميإلا نع ليربج هلأس نيح لاقف «هب ناميإلا بجي يذلا ةي اه
 ءرخآلا مويلاو «هلسرو «هبتكو «هتكئالمو «هللاب نمؤت نأ ناميإلا» |[.

 ىصوأ :يأ «ربصلاب اوصاوتو# :هلوقو . ""هرشو هريخ ردقلاو 9
 هللا ةعاط ىلع ربص :عاونأ ةثالث ربصلاو «ربصلاب ًاضعب مهضعب اه

 نورباص مهف «ةملؤملا هللا رادقأ ىلع ربصو «هللا ةيصعم نع ربصو ٠
 نع ربصلا مث هللا ةعاط ىلع ربصلا :عاونألا هذهب ربصلاب نوصاوتم و

 عاونألا هذه تعمتجا دقو .ةملؤملا هللا رادقأ ىلع ربصلا مث «هللا ةيصعم اي

 لوسرلا وه اهف «مهعابتأو مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا يف «ةثالثلا 5
 وعديو «هللا ليبس يف دهاجي «هللا ةعاط ىلع رباص مالسلاو ةالصلا هيلع ي

 وهو هلتقب نوكرشملا مه ىتح «برضلاب هيلع ىدتعيو ىذؤيو «هللا ىلإ | ړ

 نأ نكمي ال « هللا ةيصعم نع رباص ًاضيأ وهو «بستح رباص كلذ عم ۴

 ا مك &' هك هك

 محا مج
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 هخ هك ج هخ ھچک جب



4 
 وو 1
 ا

2-5 
: 

RETقتم ًاضيأ وهو ءادحا نو نأ الو ءادحأ بذكي نأ الو ا  

 هللا يف يذوأ مك «هللا رادقأ ىلع رباص كلذك . عيطتسي ام ردقب ىلاعت هلل

 ًادجاس هوأر اذإ ىتح هوذآ دق شيرق تسيلأ .هتعاط لجأ نم لجو زع

 دجاس وهو «هرهظ ىلع هعضيف ةقان السب يتأي نم اورمأ ةبعكلا تحت
 هيلع فسويو .هلك كلذ يف رباص وهو !؟ '”مالسلاو ةالصلا هيلع
 «بجلا ةبايغ يف رئبلا يف يقلأ دقف هللا رادقأ ىلع ربص «مالسلاو ةالصلا

 ركني ملو رجضتي مل بستحم رباص وهف كلذ عمو «نجسلاب هللا يف يذوأو

 نأ ًاضعب مهضعب ىصوأ :يأ 4 ةمحرملاب اوصاوتو# :هلوقو .هب عقو ام
 يف نوكتو مئاهبلا يف نوكت تاقولخملل ناسنإلا ةمحرو ءرخآلا محري |

 فناوخإو «هتانبو «هّءانبأو .هتاهمأو .هءابآ محري وهف .قطانلا

 ءرشبلا رئاس كلذك محريو .اذكهو «هتامعو «همامعأو «هتاوخأو

 .هرامحو «هسرفو «هتقان محريف ميهبلا ناويحلا محري ًاضيأ وهو

 : مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاق دقو «كلذ ريغو «هتاشو «هترقبو

 ءالؤه يأ «كئلوأإ . "”«ءامسلا يف نم مكمحري ضرألا يف نم اومحرا»
 «نيميلا باحصأ :يأ © ةنميملا باحصأ# تافصلا هذ نوفوصوملا |

 ل  مهناميأب ةمايقلا موي مهباتك نوتؤُي نيذلا | ١

, 

 ال

| 
| 
 ا

 ها باحصأ و ا 006 : يأ 4 انتابآب 0 نيذلاو# |

 نيذلاو :نآرقلا ريغ يف ليق ولو ا دس ما

 5 ةكمب نيكرشملا نم هباحصأو يب يبنلا يقل ام باب ءراصنألا بقانم باتك «يراخبلا هجرخأ ", )١(

(TAO €) 3(17/45) نيقفانملاو نیک رشملا ىذأ نم لَك يبنلا يقل ام باب .ريسلاو داهجلا باتك ءملسمو .  . 

 نسح ثيدح :لاقو )١915( سانلا ةحر يف ءاجام باب ءةلصلاو ربلا باتك «يذمرتلا هجرخأ (۲) ۷



 مهيلع يأ *ةدصؤم ران مهيلع# .مؤشلا وأ لامشلا : ينعي 4 ةمئشملا# |.

 ةمحرملاب اوصاوتو ءربصلاب اوصاوتو «تاحلاصلا اولمعو ءاونمآ نيذلا يه

 .بيجم عيمس هنإ ||

2 
4 

+ 8 
 ٩ نم اناس نأ هللا لا نرس و اهم: نوحترط الآ. ةقلغي قات[

1 
| 
| 
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 وهو اهاحضو سمشلاب ىلاعت هللا مسقأ «اهاحضو سمشلاو#

 هللا ةردق لامك ىلع ةلادلا ةميظعلا تايآلا نم كلذ يف امل اهءوض
 تايآلا نم سمشلا هذه يف نإف .هتمحرو هملع لامكو «ىلاعتو هناحبس

 «ةقاطلا هذه نع اهب نونغتسي مهنأل TT ؟ةيئابرهك ةقاط

 «راجشألا بيطو ءرامثلا جضن نم ءاهترارح نم ضرألل لصحي مكو

 نأ عيطتسأ ال ةريثك دئاوف اهيف لصحيو «لجو زع هللا الإ هملعي ال ام

 ايجولويجلاو ضرألا ملعو كلفلا ملع يف قلعتي اهبلاغ نأل ؛اهدعأ

 . ةميظعلا هللا تايآ نم اهنكل

 .ريسلا يف اهالت اذإ : ليق . «اهالت اذإ رمقلاو#

 اذهو اذه لمتحت ةيآلا تمادامو «ةءاضإلا يف اهالت اذإ :ليقو
 ضراعت ال نيينعم تلمتحا اذإ ةيآلا نأ ريسفتلا ملع يف ةدعاقلا نإف |



 ده مجامج مج
 € سمشلا ةروس ريسفت ١ ا

 0 ا د

 ا سرا ا نا ا نال ا ا یو ا ١
 © نع موي لك رخأتي رمقلا نأل ؛ريسلا يف اهالت اذإ :لوقنف . ىنعملل 0

 »| يف وه اذإ «برغملا يف اهنم ًابيرق رهشلا لوأ يف هدجت امنيبف ءسمشلا يج
 | اذإ وأ .موي لك رخأتي هنأل «قرشملا يف اهنع نوكي ام دعبأ رهشلا فصن | ٠

 © يناثلا عبرلا يف اميسال رمقلا ءوض أدب تباغ اذإ اهنأل «ةءاضإلا يف اهالت ,

 هيل اذإ :ينعي .ًاحضاو ًانيب نوكي رمقلا ءوض نإف ثلاثلا عبرلا ةيامن ىلإ

 | يف امأو ءاّيوق ءوضلا نوكي مايأ ةعبس ىقبي نأ ىلإ مايأ ةعبس ىضم |
 "8 رمقلا ةءاضإ نإف لاح لك ىلعو «فيعض وهف ةريخألاو ىلوألا ةعبسلا
 ا لاعت هللا مسقأف .رهاظ وه امك سمشلا ءوض باهذ دعب الإ نوكت ال |
 5 .اهالج اذإ راهنلاو# .ليللا ةيآ هنأل رمقلابو ءراهنلا ةيآ األ سمشلاب 8

 14 ضرألا ىلج اذإ (اهالج اذإ راهنلاو# «تالباقتم (اهاشغي اذإ ليللاو و
 اذإ ليللاو# حضتتو ءايشألا هب نيبتت راهن هنأل ؛اهحضوو اهنيبو اه

 | نم ءيش ىلع ةشورفملا ةءابعلاك نوكي ىتح ضرألا يطغي اذإ (اهاشغي
 ي دجت ةرئاطلا يف تنأو سمشلا تباغ اذإ اميف ًايلج حضتي اذهو ءءايشألا
 أ «كعافترال سمشلا دهاشت نآلا تنأ كنأل .كتحت ءادوس ضرألا نأ
 05 اك ءادوس اهدغ نسعشلا ايبلع فيرغ نح كعق ىلا نضرالا نكلا
 - 4 اهانعي اذإ  ليلاو## 0 عجن اهو ادرس اب ةاطغم

 .تالباقتم ضرألاو ءامسلا «...ضرألاو .اهانب امو ءامسلاو# |.

 ©٠ :يأ ةيردصم انه (ام) نإ :نورسفملا لاق (اهانب امو ءامسلاو» 9
 #4 ريغو ءاهتوقو اهتعسو اهعافتراب ةميظع ءامسلا نأل ؛اهئانبو ءامسلاو :

 | لاق امك ءمكحم ءانب اهؤانب كلذكو ءاهيف هللا تايآ نم وه ام كلذ
 ,# له رصبلا عجراف توافت نم نمحرلا قلخ يف ىرت ام## :ىلاعتو كرابت
 4ي وهو ًاتساخ رصبلا كيلإ بلقني نيترك رصبلا عجرا مث .روطف نم ىرت



 2 ا همه 0 7a aS 7 “ىلا * ككل
 مع ءزج ريسفت
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 امو ضرألا : ينعي «اهاحط امو ضرألاو# .[4 ء٣ :كلملا] . #ريسح 9

 رق الو ءادج نيل تم فاك صو و تناك شح اه اوين 9
 ؛مهجئاوح هب موقت ام بسح ىلع قلخلل ةبسانم يه لب ءآدج ةبلص 3
 ضرألا مهل ىوس نأ هدابع ىلع ىلاعتو هناحبس هللا ةمعن نم اذهو | 5
 هب مكحي ال ليلقلا اذه نكل عضاوم يف الإ ةنوشخلاو نيللا نيب اهلعجو © |
 نكل ةدحاو تناك نإو انه سفن #اهاوس امو سفنو# .ريثكلا ىلع 8

 اهاوسو ةقلخ اهاوس ينعي #اهاوس امو# سفن لك ينعي .مومعلا دارملا |
 هبساني يذلا هجولا ىلع ءيش لك قلخ ثيح ةقلخ اهاوس رف وک
 هقلخ يأ «هقلخ ءيش لك ىطعأ يذلا : ىلاعت هللا لاق . هلاح بسانيو ي

 هاوس كلذكو .هحلاصمل هاده : يأ .[50 :هط] #ىده مث هل تينسانملا |

 ديحوتلاو صالخإلا يه مهترطف لعج هللا نإف رشبلا اميس الو ةرطف "
 سانلا رطف يتلا هللا ةرطف ًافينح نيدلل كهجو مقأف# : ىلاعت لاق امك ا

 سوفنلا هذه مهلأ لجو زع هللا يأ «اهمهلأفإ» ٠+[. :مورلا] .«اهيلع ٠
 كش ال ىوقتلا نأ عم ىوقتلا لبق روجفلاب أدب اهاوقتو اهروجف# ١
 روجفلا «اهاوقتو اهروجف# .تايآلا لصاوفل ةاعارم :اولاق «لضفأ |

 لكف «هللا ةيصعم روجفلاف «هللا ةعاط ىوقتلاو «ىوقتلا لباقي ام وه ,
 em ناک نإو .رجاف وهف صاع و 0

"4. 

ens 

 هللا همهلي دق نكل «ةرطفلا نع 8 روجفلا نأل ؛ةرطفلل قفاوملا وه 1

 (مولق هللا غازأ اوغاز املفإ» :ىلاعت هلوقل اهفارحنال سوفنلا ضعب | ,
 قحلا ديري ا ال هنأ 0 ءادحأ م 3 0 1 o] ا 7



  e aا 8 010

 ا ةروس ربسفت

3 1 ©4 3 
 ي دارملا سیلو «هسفن ىكز نم : يأ «اهاكز نمل .بوهرملا نم

Oمجنلا] #مكسفنأ اوكزت الفل : : *. 

 هب بئاوشو كرشلا نم اهصالخإب هسفن يكزي نأ :انه ةيكزتلاب دارملا ١

 ' نم يأ «اهاسد نم باخ دقو# . ةيقن ةرهاط ةيكز ىقبت ىتح « يصاعملا
 * نأ ىلاعتو هناحبس هللا ءاعد ىلإ جاتحي اذهو «يصاعملاو كلاهملا يف اهادرأ

 + يفو ايندلا ةايحلا يف تباثلا لوقلا ىلعو «هتعاط ىلع ناسنإلا تبثي

 + لمعلاو «عفانلا ملعلاو تابثلا هللا لأست نأ ًامئاد كيلعف .ةرخآلا
  بيجأ بيرق ينإف ينع يدابع كلأس اذإو# :لاق ىلاعت هللا نإف حلاصلا

 + .#نودشري مهلعل يب اونمؤيلو يل اوبيجتسيلف ناعد اذإ عادلا ةوعد اه
 ١185[. :ةرقبلا] |[

 ير ير
0 

 و

 ا ا ع رح ل ج 2 000 ی ا
 7 هللا لوس 4 لك .اهلقشأ ثعبا ذآ 0 ا اهيوعطي دومث تبّذَك #

 0 ا ا E E چ ا
 e 0 506 نا اهتيقسو هللا ةقان

 از کک a هر صدا

 0 . وا اهلبقع فاع ال 29 اھطوسف مهب ذب

 | ةليبق مسا دومث «دومث تبذك# «اهاوغطب دومث تبذك# ١
 8 يف ةفورعم رجحلا يف مهرايدو «مالسلاو ةالصلا هيلع حلاص مهيبنو 5

 | ةالصلا هيلع حلاص مهيبنو . .اًاَص مهيبن اوبذك ءالؤه «سانلا قيرط

SS 4هل فاير 5 هيك راها ةدايقولا  َ 

 قى هنأ هيلإ يحون الإ لوسر نم كلبق نم انلسرأ اموإ# :ىلاعت هللا لاق امك 9.
 لي ال هدحو هللا ةدابع ىلإ مهاعد ١[. :ءايبنألا] «*«نودبعاف انآ الإ هلإ ال |

 " ةميظعلا ةقانلا يهو هتوبن ىلع لدت ةيآ هناحبس هللا هاطعأو «هل كيرش
1 

+ 

 ضعب لاق دقو ا ل ت يتلا



 م ما مح مح مح حج مح حاج مج

 | نبللا نم هتطعأ ردقب ءاملا نم اهاطعأو ناسنإ ءاج املك هنإ :ءاملعلا
 5 اهلل :ىلاعت هلوقل . كلذ فالخ نآرقلا نم رهظي يذلا نكلو «هردقب #

 ْ رئبلا نم برشت ةقانلاف . ا ا و مكاو برح 7

 : :ةيآلا هذه مهعفنت مل نكلو «يناثلا مويلا يف نبللا ردت مث ءآموي 1

 © ءةيببسلل انه ءابلاو ءاهوتعو اهنايغطب يأ «اهاوغطب دومث 5 را
 + نايباذه #اهاقشأ ثعبنا ذإ# . لوسرلا تبذك ةيغاط اهنوك ببسب : يأ اف

 | .اهاقشأ ثعبنا نيح كلذو لجو زع هللا هركذ يذلا نايغطلل أ

 6 : يأ دومث ىقشأ يأ «اهاقشأ# .ةعرسب قلطنا : ينعي «ثعبنا#و 8

 ج لاقف . ةقانلا هذه ىلع يضقي نأ ديري  هللاب ذايعلاو - ءاقشلا يف مهالعأ ي
 ةيآ يف ىلاعت هلوقل «هللا ةقان اورذ يأ *اهايقسو هللا ةقان# : : حلاص مهل 7

 ةقانلا اوكرتا ينعي .[۷۳ :فارعألا] هللا ضرأ يف لكأت اهورذف# :ىرخأ

 کیلا ةحيشلا تاک كو وک اهل یی هلو هيلع ل
 لك اذكهو «لوسرب تسل كنإ :اولاقو ًاحلاص اوبذك : يأ #هوبذكف# |[:

 هللا لاق امك .بيعلاب مهماوقأ مهمصي مهماوقأ ىلإ اولسرأ نيذلا لسرلا اه"
 وأ رحاس اولاق الإ لوسر نم مهلبق نم نيذلا ىتأ ام كلذك# :ىلاعت اه

 امك «نونجم وأ رحاس اذه مهل ليق لسرلا لك .[15؟ : تايراذلا] . #نونجم 3

 «نونجم «باذك ءرحاس هنإ :مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلل ليق و

 ال هللا ءايلوأل ءادعألا اهبقلي ىتلا ءوسلا باقلأ نكلو «نهاك ءرعاش |

 اذإو «ىاعتو هناحبس هللا دنع ةعفر كلذب نودادزي لب ءمهرضت ©
 : يأ «اهورقعف# :لجو زع لوقيف .كلذ ىلع اوبيثأ رجألا اوبستحا ۱

 : ينعي #مهبر مهيلع مدمدف# .كالهلا هب لصح ًارقع ةقانلا اورقع |ي

 اهيلع تقبطأ يأ :رئبلا تمدمد :لوقت امك مهكلهأف مهيلع قبطأ #
 ال ىلاعتو هناحبس هللا نأل ؛مهبونذ ببسب :يأ «مهبنذب# .بارتلا ,



 1 یک ھھھ ھا ھا ل
 2 سمشلا ةروس ريسفت 0

 ببس بونذلاف «نوملظي مهسفنأ سانلا نكلو ًائيش سانلا ملظي [ي
 ربلا يف داسفلا رهظ# : ىلاعتو كرابت هللا لوقل داسفلاو رامدلاو كالهلل

 مهلعل اولمع يذلا ضعب مهقيذيل سانلا يديأ تبسك امب رحبلاو إي
 انرمأ ةيرق كلهن نأ اندرأ اذإو# :ىلاعت لاقو 4١[. :مورلا] 4نوعجري |.

 :ءارسإلا] . #ًاريمدت اهانرمدف لوقلا اهيلع قحف اهيف اوقسفف اهيفرتم #

 املوأ# :نورقلا رخو قلخلا فرشأ بطاخم ىلاعت هللا لاقو .[1< اك
 دنع نم وه لق اذه ىنأ متلق اهيلثم متبصأ دق ةبيصم مكتباصأ |

 «هسفن دنع نم بئاصملاب باصي ناسنإلاف .[170 :نارمع لآ] . #مكسفنأ

 .مهبنذ ببسب : يأ * مهبنذب مهبر مهيلع مدمدخ# : لاق اذهلو

 يف اوحبصأو دحأ مهنم قبي مل ىتح كالهلاب اهمع :يأ «اهاوسفإ# |
 ةبقاع نم فاخي ال هللا نأ : ينعي #اهابقع فاخي الو # . نيمثاج مهرايد 9

 لك هديبو كلملا هل نأل «مهتعبت نم فاخي الو «مهبذع نيذلا ءالؤه اه

 اوبقاع وأ ءمهريغ ىلع اورصتنا ول كولملا نم هريغ فالخب «ءيش 3

 لجو زع هللا امأ . مهيلع ةركلا نوكت نأ نوشخي فوخ يف مهدجت مهريغ ,
 هناحبس هنأل «مهيذع نم ةبقاع فاخي ال :يأ .اهابقع فاخي ال هنإف ي

 امو «همظعأ ام ىلاعتو هناحبسف ءهلك دمحلاو ءهلك كلملا هل ىلاعتو ٠

 .هناطلس لجأ و

  eمخ يك مسخ +

 ي ھڪ ىك
r 

aaa 



E ۴ 

 ees تيرا نأ نيج يعلو

 کس ن ا نالا mm رال یني ادل لوا
 i م 10 قلك كو کک 9 مق

 لمة و شا ت ى تشاو ليم
 6 ر در اإ

 2 مر صر

 ىشغي اذإ ليللاب ىلاعتو هناحبس هللا مسقأ (ىشغي اذإ ليللاو#

 . وه يذلا رجفلا عولطب كلذو «نابو رهظ اذإ : يأ #ىلجت اذإ راهنلاو#

 . نأ امك داهتلا ةيآ يه سمشلاو ‹سمشلا عولط ةمدقم وه يذلا رونلا

 ىثنألاو ركذلا قلَحو ينعي (ىشنألاو ركذلا قلخ امو . ليللا ةيآ رمقلا

 . ركذلا قل يذلاو O ليج دلو دريسفتلا دحأ ىلع

 كوالا ىنعملا ىلعف :رخالا ريسفتلا ىلع لجو زع هللا وهو ىثنألاو

 : يناثلا ىلعو .ىثنألاو ركذلا قلخب مسقأ ىلاعتو هناحبس هللا نوكي

 نإ# .ىثنألاو ركذلا قلخ يذلا وه هنأل ءهسفنب مسقأ ىلاعت هللا نوكي

 ليللا :ةداضتم ءايشأ ىلع ةداضتم ءايشأب مسقأ لجو زع هللاف

 ١ بسانتف ءءىيسو حلاص داضتم يعسلا «ىثنألا دض ركذلا ءراهنلا دض
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 ليللاة ةروس ريسفت | ا

 او 20©6»وا9ا-ا  اببتلتللا

 ١ فالتخا نأ ىنعملاف .نآرقلا ةغالب نم اذهو «هيلع مسقملاو هب مسقملا 1

 دابعلا لامعأ كلذكف «ىفخي ال رهاظ رمأ ىثنألاو ركذلاو راهنلاو ليللا ,
 ًاحلاص طلخي ام اهنمو «دسافلا اهنمو «حلاصلا اهنم «ةتوافتم ةنيابتم '

 ْ طارص ىلإ ءاشي نم يده هللاو «لجو زع هللا ريدقتب كلذ لك ءًادسافو | اي

 # .ىقتاو ىطعأ نم امأف# :لاقف قرفتملا يعسلا اذه لّصف مث «ميقتسم ©.

 هي ىطعأ :يأ «ىطعأ نم امأف# .(ىرسيلل هرسينسف .ىنسحلاب قدصو 5
 ! رمأ ام ىقتا «ىقتاو# .ملع وأ «هاج وأ «لام نم هئاطعإب رمأ ام ' 1

 6 ىنسحلا ةلوقلاب قدص :يأ #ىنسحلاب قدصو# . تامرحملا نم هئاقتاب ف" ٠

 + «مالكلا قدصأ نأل هلع هلوسر لوقو ‹ لجو زرع هللا لوق يهو 53

 . انه :نيسلا #ىرسيلل هرسينسف# .لجو زع هللا مالك مالكلا نسحأو , ٠

 84 زع هللا هرسييسف «ىنسحلاب قدصو «ىقتاو ىطعأ نم نأ :يأ قيقحتلل 9

jع ا دجت اذهلو ب هنيد رومأ يف ءاهلك هرومأ 5 يرشيلل لجو  

 ١ قدصو ىقتاو ىطعأ نم ء«لجو زع هللا ىقتا نم وه المع سانلا ٠
 # : ىلاعت لاق .هل رسيأ هرومأ تناك هلل ىقتأ ناسنإلا ناك املكو . او

 ي ناك املكو .[4 :قالطلا] .«ارسي هرمأ نم هل لعجي هللا قتي نمو# 4

 نم امأو# :لاق اذهلو هرومأ يف ًارسع دشأ ناك هللا نع دعبأ ناسنإلا |

 ا لجو زع هللا نع ىنغتسا «ىنغتساو# ماع داع رج ,
 , *ىنسحلاب بذكو# .هللا ةمحر نع ىنغ يف هنأ ىأر لب «هبر قتي ملو و َ

RE 
 #5 نككلو ءاهلك هرومأ يف ىرسعلل رسيي «ىرسعلل هرسينسف# . ملسو 1

 را

 کک

 | :لاقيف مهرومأ رسيت رافكلا نأ دجن :لوقيف ناسنإلل ناطيشلا يتأي دق | ر

 امك ًاجرحو ًاقيضو ًاران لعتشت مهبولق نكل «مهرومأ رسيت دق هرمنا :

 ي دعصي امنأك اجرح ًاقيض هردص لعجي هلضي نأ دري نمو# : ىلاعت لاق ۾ 5

 يال ب يلا EE ينام يو يسم ONE EE ل
 ر ê ا 7 : 1 ٍ 0مل ا



 ال ءطقف دسج ميعنت وهف هب نومعني ام مث ٠١١[. :ماعنألا] .«ءامسلا يف | ر
 :مهيف ىلاعت هللا لوقل مهيلع لابو ًاضيأ وه مث «حور ميعنت 8

 .«نيتم يديك نإ مهل يلمأو نوملعي ال ثيح نم مهجردتسنس» يف
 اذإ ىتح ملاظلل يلميل هللا نإ» :ِّلَي يبنلا لاقو .[185 2185 :فارعألا] | ٠

 ىرقلا ذخأ اذإ كبر ذخأ كلذكو# : ىلاعت هلوق التو . "”«هتلفي مل هذخأ (

 مهل تلجع ءالؤهو ٠١١[. :دوه] . # ديدش ميلأ هذخأ نإ ةملاظ يهو 9

 ةبسنلاب مهل ةنج ايندلا هذه نإف كلذ عمو ءايندلا مهتايح يف مهتابيط |

 حرشلاب يراخبلا حراش ينالقسعلا رجح نبا نع اوركذ دقو .ةرخالل 9
 موي تاذ رم هنأ ءرصمب ةاضقلا يضاق ناكو (يرابلا حتف) هامس يذلا ا

 20 نامس يدوهب لجرب رم «هلوح سانلاو لاغبلا هرجت هتبرع ىلع وهو ٣
 32 تيزلاو نمسلا عيبي يذلا نأ مولعملا نمو «تيزلاو نمسلا عيبي :ينعي |

 يأ نإ :رجح نبال لاقو ةبرعلا فقوأف ةئيس هلاحو ةخسو هبايث نوكت |
 "٠ نوكأ انأ فيكف « ”«رفاكلا ةنجو «نمؤملا نجس ايندلا» :لوقي مكيبن

 يف انأ :ةهيدبلا ىلع رجح نبا هل لاقف ؟لاحلا هذبب تنأو لاحلا هذ يا

 | ايندلا نأل ءميعنلاو باوثلا نم نينمؤملل هللا دعأ امل ةبسنلاب نجس | ڕ
 © ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا لاق امك ءيشب تسيل ةرخالل ةبسنلاب #'

 + اأ تنأ امأو . "”اهيف امو ايندلا نم ريخ ةنجلا يف طوس عضوملا

 .٠ | ىلع تم نإ باذعلا نم كل دعأ امل ةبسنلاب ةنج يف تنأف :يدوهيلا |[

 0 دهشأ :لاقو همالسإ يف ًاببس كلذ راصو يدوهيلا .كلذب عنتقاف رفكلا 9

 + . هللا لوسر اًدمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ اي

 . (۱۳۷) ص هجيرخت مدقت ( 2 (١
 600 در ناكل لجو نت نس دلا كات: تھ باک چ (9) 4
 .(۲۰۵) ص هجيرخت مدقت (۳) |[
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 ءيش يأ ينعي *ىدرت اذإ هلام هنع ينغي امو : لجو زع لاق مث

 ؟لاملا ىنغي ءىش يأ كله : يأ .وه ىدرتو هب لخب اذإ هلام هنع ينغي

 . ايش ينغي ال

a a ؟ 

 ت ت ر ر د 1114 20 ہے هور 6 س رص ر 5-20 رم 2 3 5

 ل 26 ظلت اران كترذنأف 5 كوالاو ةخکال اتل نإ ر ئدهلل انّئلع نإ
 TIS لكك هه ور يس al - م ر 7 ت صر ر ی

 ىلا بر یقئالآ اهبتجيسو 0: كوتو بذك یزلا وا یقشالا الإ اهللصي
 ضاع یے ر راس حرص ب ےک رکھ ے٣ ےک r “ع x کتب رك 2

 هير هجو ءاغئبا الإ 01 یز تمعن نم ودنع لحال امو 000 فكي ملام قۇب
 رم رم م و کے ۹

 هو و *© . * < صرب فوسلو ر لعألا
KY 

 ام قلخلل نيبي نأ لجو زع هللا نم مازتلا هيف 4ىدهلل انيلع نإ#
 ىلاعت هللا نإف داشرإلاو نايبلا ىده :انهىدهلاب دارملاو . هيلإ هب نودتهب
 يف اذهو ةجح هللا ىلع سانلل نوكي ال ىتح كلذ نايب هسفن ىلع مزتلا

 #هدعب نم نييبنلاو حون ىلإ انيحوأ امك كيلإ انيحوأ انإ9 :ىلاعت هلوق
 يق سانلل نوكي الثل نيرذنمو نيرشبم ًالسر# :لاق نأ ىلإ .[17 :ءاسنلا]

 نإ نأ يرشبلا لقعلل نكمي الف ٠٠١[. :ءاسلا] .#لسرلا دعب ةجح هللا ىلع
 " | ىدهلا نيبي نأب لجو زع هللا مزتلا كلذلو «ىدهلا ةفرعمب لقتسي

 ! : ناعون ىدهلا نأ ملعُيلو 4ىدهلل انيلع نإ# ناسنإلل
 1 . هللا الإ هيلع ردقي ال اذهف . قيفوتلا ىده-١

 ۶ نم :نلخا نم وکو هنا نم نركي اده «ةلالدو داشرإ يدعم
 كد ..ءاملعلا نمو «مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا

 | يدهتل كنإو# :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هيبنل هللا لاق امك

 ٠ا ال هللا ىلإ يهف قيفوتلا ةياده امأ ٠١[. :ىروشلا] . #ميقتسم طارص ىلإ

 ي ال كنإ)# :ىلاعت هللا لاق امك ريخلا ىلإ ًاصخش قفوي نأ عيطتسي دحأ
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 انرظن اذإو .[01 :صصقلا] #ءاشي نم يده هللا نكلو تببحأ نم يدب

 لك نيب ىلاعت هللا نأ اندجو «ىدهلل انيلع نإ# ةميركلا ةيالا هذه ىلإ ”
 امو .ةدابعلا 2 مهمزلي امو .ةديقعلا ف سانلا مزلي ام نيب . ءيش 2

 مهيلع بجي امو .تالماعملا يف مهمزلي امو «قالخألا يف مهمزلي

 هللا لوسر يفوت دقل : هنع هللا يضر رذ وبأ لاق ىتح . هلك اذه يف هبانتجا ©

 مكيبن مكملع : يسرافلا ناملسل نيكرشملا نم لجر لاقو . “الع هنم 1

 بادآ ىتح :ينعي . ةءارخلا ىتح انملع لجأ :لاق «ةءارخلا ىتح '
 مويلا# :ىلاعت هلوق اذه ديؤيو «هتمأ هيي يبنلا اهملع ةجاحلا ءاضق ..

 مالسإلا مكل تيضرو یتمعن مكيلع وأو مكنيد مكل تاک -

 ةرخآلا انل :ىنعي #لوألاو ةرخآلل انل نإو# .[* :ةدئالا]. #ًانيد ::'

 اهرخأ ةيآلا هذه يف هنكل «نمزلا يف ةرخآلا ىلع ةمدقتم ىلوألا .ىلوألاو

 ا

 .ةيونعم :ىلوألا ةدئافلا 9

 .ةيظفل :ةيناثلا ةدئافلا أ٠

 اهيف رهظي ةرخآلا نألو ءايندلا نم مهأ ةرخآلا نألف ةيونعملا امأ 2
 كانهو كولم كانهو ءءاسؤر كانه ايندلا يف .ًامامت ىلاعت هللا كلم

 ال ةرخآلا يف نكل .كلملا نم لجو زع هللا مهاطعأ ام نوكلمي ءارمأ 8

 مدق اذهلف .[15 :رفاغ] #راهقلا دحاولا هلل مويلا كلملا نملإ# دحأل كلم #

 . ةيونعملا ةدئافلا هذه عام هيك 5

 . )٥/ ٠١۴۳( دمحأ مامإلا هجرخأ 6و 2

 .(0۷) (557) ةباطتسالا باب «ةراهطلا باتك «ملسم هجرخأ (۲) 2
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 8 تايالا رخاوأ : ينعي لصاوفلا ةاعارم يهف : ةيظفللا ةدئافلا امأ 5

 0 .فلأ اهرخآ اهلك

 ".٠ انل نإو ىدهلل انيلع نإ) :لاق ىلاعتو هناحبس هللا نإ : لیق نإف

 ْ 1ْ ؟قرفلا امف #لوألاو ةرخآلل 3

 | هحاضيإو هنايبب ىلاعت هللا مزتلا ىدهلا نأ قرفلا :باوجلا |
 8 انل نإو# :لاق اذهلو «ىلوألاو ةرخآلا كلم هلل وهف كلملا امأ ,قلخلل ۴
 ١ (ىظلت اًران مكترذنأف# :لجو زع لاق مث «ىلوألاو ةرخآلل 5
 ٠ «ىظلتا# .ةرخآلا ران اهب ينعي ران مكتفوخ : ينعي «مكترذنأف# |*
 الإ اهالصي ال# .ةنسلاو نآرقلا يف ةريثك فاصوأ اهلو «لعتشت الإ

 .٠ يذلا ينعي 4ىقشألا الإ# اهب قرتحي ال : ينعي «اهالصي ال# (ىقشألا ..
 *( "دلا امأف# : ىلاعت هلوقل ةداعسلا دض ةواقشلاو .ةواقشلا هل تردق

  27:دوه] #رانلا يفف اوقش ٠٠١[. «ةنح لا يفف اودعس نيذلا امأو# :هلوقو :

 ٠ :دوه] ٠۸[. وه اذه «ةداعسلا هل بتكت مل يذلا : ينعي ىقشألاب دارملاف ١
 و 2

| 
 ١
| 
 ١

 ' «ىلوتو بذك يذلا# :هلوقب اذه نيب مث . ىظلت يتلا رانلا لصي يذلا |
 ١. بذك اذهف .ىهنلاو رمألا لباقم يف يلوتلاو ءربخلا لباقم يف بيذكتلا |:

 ٠ كانه : هل ليق . ثعبأ ال :لاق . ثعبتس كنإ :هل ليق ءقدصي ملو ربخلا |
 ١ :هادكو ذك نوكس تدل ليف ناكر هي كانغ نمل كلاق": رادو ةليض
 م شا 0 .بيذكت اذه .نوكي ام :لاق ب

 . يو را :ألا# ىظلت يتلا رانلا هذه بنجي ا
 ١ «ىكزتي هلام يتؤي يذلا# .هتاقت قح ىلاعت هللا ىقتا يذلا : ينعي |

 لاق «هب رهطتي : يأ «هب ىكزتي هجو ىلع هقحتسي نم هلام يطعي :ىنعي |
 ' مهيلع لصو اهب مهيكزتو مهرهطت ةقدص مهلاومأ نم ذخ# :ىلاعت هللا 2
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 هلام يتؤي يذلا# :هلوقف ٠٠١[. :ةبوتلاا .#مهل نكس كتالص نإ 0

 هب نوكي هجو ىلع لاملا توي امنإو «لخبي الو رذبي ال هنأ ديفي *ىكزتي ©
 اوقفنأ اذإ نيذلاو# ناقرفلا ةروس يف هللا هركذ ام كلذ طباضو «ةيكزتلا م“

 ضعب دجن .[317 :ناقرفلا] . #ًاماوق كلذ نيب ناكو اورتقي لو اوفرسي مل 0

 هتجوزل هيلع بجاولا ىتح رتقي لخبي هنكلو ءالام هللا هيطعي سانلا ۴

 قزرلا هيلع هللا ردق سانلا ضعب ىرنو .هب موقي ال هبراقأو هدالوأو يف
 نأ لجأ نم سانلا نم نيدتي بهذي اذه عمو «ءيشلا ضعب هيلع قيضو |[.

 رتشي نأ لجأ نم وأ «نالفو نالف تيب : لثم نوكي ىتح هتيب لمكي #.

 جهنم نيقيرطلاو نيجهنملا الكو «نالفو نالف ةرايسك ةمخف ةرايس 4
 نوكي نأ ناسنإلا ىلع بجاولاو . طرفأ :يناثلاو .رصق :لوألا .لطاب | .

 .هلاح بسحب هقافنإ 9
 ؟قدصتيل ناسنإلا نيدتي نأ زوجي له :لئاق لاق نإف 4
 «ميظع رطخ نيذلا مازتلاو «عوطت ةقدصلا نآل .ال :باوجلاف 5

 هسفن نإف نيد هيلعو تام اذإ ناسنإلاف «نيهلا رمألاب سيل نيدلا نآأل 9'

 «تيملا نيدب متهي ال ةثرولا نم ريثكو «هنع ىضقي ىتح هنيدب ةقلعم ا
 ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا ناك دقو .هيفوي ال امبرو لطامي رخأتي هدجت [:
 اولاق نإف ؟ءافو هل نيد هيلع له لأس ةزانج هيلإ تمدق اذإ ملسو هلآ أ
 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص ربخأو . '"”مكبحاص ىلع اولص» :لاق ءال ا

 هرمأ نيدلاف « "نيدلا الإ ءيش لك رفكت هللا ليبس يف ةداهشلا نأ ملسو ٠

 نم هدنع دحأل امو# :لاق مث هب نواهتي نأ ناسنإلل زوجي ال «ميظع وا

 باتك ءملسمو .(۲۲۹۵) ًانيد تيم نع لفكت نم باب «ةلافكلا باتك .يراخبلا هجرخأ ٠ | )١(
 )١719( )١5(. هتثرولف الام كرت نم باب «ضئارفلا هو"
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 | صخش نم ةقباس ةمعن ىلع ةأفاكم لاملا يطعي ال هنأ ينعي *ىزجت ةمعن ٠

 "| هللا هجو ءاغتبا ىطعي هنكلو «ةأفاكم هيطعي ىتح لضف هيلع دحأل سيلف

 ي جر بلط الإ قفني ال وهف .*ىلعألا هبر هجو ءاغتبا الإ :لاق اذهلو
 | زع هللا ةيؤر ا نوكي ىتلا هللا ةمارك راد ىلإ لوصولا بلط يأ ء«هللا

 ما هيطعي امب لجو زع هللا هيضري فوس ينعي *ىضري فوسلو# .لجو
 | نوقفني نيذلا لثم# :هلوق يف كلذ هللا نيب دقو ريثكلا باوثلا نم
 . | ةبح ةئام ةلبنس لك يف لبانس عبس تتبنأ ةبح لثمك هللا ليبس يف مهلاومأ

 مك نأ هللا لأسن 17١[. :ةرقبلا] *ميلع عساو هللاو ءاشي نمل فعاضي هللاو

 : . ريدق ءيش لك ىلع هنإ «ماركلا راهطألا ةرربلا ءالؤه نم انلعجي



۳ 

 ا

af < >3 95 0  

 : ES ON كبر عدو ام: 1 جسدي ںی ن یش 2 7 وو 2 اا .ex ی ۹ ا €

e | 00مسا رس رم م هس سس ےک  | 

 + 2 ئَواَتَم اینپ كدي ملأ نإ ضف ا تل ٍط كيِطْمُب َفْوَسَلَو ( أ كولا 9

 8 ج 2 ا 2 قفل ا دَر 7 اهتم اک دم 0
Ck4۵ ذرت رویا تکنیک ال ا س ص ن مے 2*^ ر س مصر ص  
5 + 

 | ١

 .اهيلع مالكلا مدقت ةلمسبلا 7

 ® ءايضلاو رونلا هيفو «راهنلا لوأ وه *ىحضلا# «*ىحضلاو# ْ 4 | /
 «همالظ اهيلع لدسو ضرألا ىطغ اذإ ليللا : يأ «ىجس اذإ ليلا 5

 :ووتلاو I REE اال وا تنام نش نيئيشب ىلاعت هللا مسقأف | |

 فكرت ام:ىأ 4 كابر كعدو املا . ةملظلا هنر يشب رفا : يناثلاو 1

2 

 اللا
 ىلص دمحم ملعن اميف هيلإ قلخلا بحأ لب .ضغبأ امو : يأ *ىلق امو#

 | .لضفأو «تالاسرلا مظعأل هللا هراتخا اذهلو «ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ا

 «ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هدعب يبن الف «نييبنلا متاخ هلعجو ءممألا ©

eTروطلا] «اننيعأب كنإف كبر مكحل ربصاو# : : 
 ىلص هل لاق يذلا وهو هظفحتو هيمحتو هاعرتو هألكت ىلاعت هللا نيعف .[48

 «نيدجاسلا ين كبلقتو موقت نيح كاري يذلا# ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ,

 .هتمحر و «هملعب هطاحأ لب لجو زع هللا هكرت امف .[۲۱۹ :ءارعشلا] '

 يف لاق امك .ةرخآلاو ايندلا يف هتعفر يضتقي امم كلذ ريغو هتيانعو ”

 ريخ ةرخآللو# .[4 :حرشلا] . (كركذ كل انعفرو# : :اهيلت يتلا ةروسلا
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 ش١ «ةرخآلا#و ءادتبالا مال «ماللاب ةدكؤم ةلمجلا هذه #ىلوألا نم كل

 3 وأ ةنجلا ىلإ ريخألا مهاوثم ىلإ نووأيو «سانلا هيف ثعبي يذلا مويلا يه

 K ريخ ةرخآللوإ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هيبنل هللا لوقيف «رانلا ىلإ

 نيع ال ام اهيف ةرخآلا نأل كلذو ءايندلا نم : يأ «ىلوألا نم كل

 3 اندحأ طوس عضومو ءرشب بلق ىلع رطخ الو «تنمس نذأ الو «تأر

 2 هللا ىلص هللا لوسر نع كلذ ءاج امك ءاهيف امو ايندلا نم ريخ ةنجلا يف

 | هلآ ىلعو هيلع هللا یلص هيبن هللا ريخ امل اذهلو . ملسو هلآ ىلعو هيلع
 مك راتخا هللا دنع ام نيبو شيعي ام ايندلا يف شيعي نأ نيب هضرم يف ملسو

 ي هتبطخ يف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص كلذ نلعأ امك «هللا دنع ام

 | شيعي نأ نيب هللا هريخ هللا دابع نم ًادبع نإ» :ربنملا ىلع وهو لاق ثيح

 ءا وبأ ىكبف .(هدنع ام راتخاف هدنع ام نيبو شيعي نأ هللا ءاش ام ايندلا يف

 4 هنكلو ءاذه نم يكبي فيك هئاکب نم سانلا بجعتو هنع هللا يضر ركب
 .* | هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسرب سانلا ملعأ ناك هنع هللا يضر
 اهل هنأو ءملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص لوسرلا وه ريخملا نأ ملع .ملسو
 | ي . ”هلجأ برقب ناذيإ اذه نأو ءةرخآلا وهو هللا دنع ام راتخا

 * أ ديكوتلل اضيأ هذه ماللا 4فوسلوإ «ىضرتف كبر كيطعي فوسلو#
 ملأ ةلهم دعب نكل ءيشلا ققحت ىلع لدت *فوسإ»و «مسقلل ةئطوم يهو

 | هللا هاطعأ دقلو «ىضرتف كيضري ام كيطعي يأ €كبر كيطعي# نمزو م

 * أ هيف هدمحي ءًادومح ًاماقم ةمايقلا موي هثعبي ىلاعت هللا نإف هِي هيضري ام [*
 نوعيطتسي ال لسرلا نم مزعلا ولوأو ءايبنألا ىتح «نورخآلاو نولوألا

 )5١5(. ص مدقت )١(

 . 0795 )٤ ةنيدملا ىلإ هباحصأو يب يبنلا ةرجه باب ءراصنألا بقانم باتك «يراخبلا هجرخأ (۲)

 هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ لئاضف نم باب «مهنع هللا يضر ةباحصلا لئاضف باتك «ملسمو

(TAY) )(. 
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 مغلاو بركلا مظعو «ةمايقلا موي ناك اذإف .هيلإ لصو ام ىلإ لوصولا أر
 اوسمتلي نأ ضعب نم مهضعب بلط رومألا مهيلع تقاضو «قلخلا ىلع ©

 مث «ميهاربإ مث حوت مث ءمدآ ىلإ نوتأيف لجو زع هللا ىلإ مهل عفشي نم اي
 «ميهاربإو «حونو ءرشبلا وبأ مهلوأ ةسمخ ءالؤه «ىسيع مث «ىسوم |.
 يلوأ نم مالسلاو ةالصلا مهيلع ةعبرألا ءالؤهو « ىسيعو . « ىسومو ر

 يئ يبنلا ىلإ لصت ىتح قلخلل ةعافشلا نع نورذتعي مهلك «مزعلا 2

 ‹قلخلا نم دحأ هلني ل ميظع ءاطع اذه نأ كش الو « عف و موقيف 1

 معنلا ىلع اهب لدتسي ىتح ةقباسلا هيلع همعن ىلاعتو هناحبس هللا نيب مث 9
 ءريرقتلل انه ماهعسالاو «ىواف ًاميتي كدجي لآ :لاقف .ةقحاللا 4
 نم آمنيتيو“ ءبألا نم اميتي .كاوأف امنت لاعت. هللا كدجو لق ينعي 5

 «هعاضرإ متن نأ 0 تيفوت همأو «دلوي نأ لبق يفوت هابأ نإف ءمألا را

 ىتح «هنع عافدلاو هتيبرتب موقي نم هل رسيو هب لفكت ىلاعت هللا نكلو اپ
 ءاجو «ىوآف ًاميتي# :هلوقو . لجو زع هللا اهدارأ ىتلا ةياغلا ىلإ لصو ٠

 «ةروسلا لوأ نم تايآلا سوؤر قفاوتت نأ لجألف :يظفللا ببسلا | اهإ.. ونعم بيسو. ءيلغفل بيسلل «ىوآفإ»ب - ملعأ هللو ريتا وأ
 هب ءاويإلا صتخا (كاوآف) ريبعتلا ناك ول هنإف :يونعملا ببسلا امأو ٠
 ىلاعت هللا نإف كلذ نم عسوأ رمألاو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص 5
 كافل عهد عطر «مهديأو مهرصنف نينمؤملا هب یوآ «هب ىواو «هاوآ 0

 يأ «ًالاض كدجو# *«ىدهف ًالاض كدجوو# .ىلاعتو هناحبس مهنع 9

 «يحولا هيلع لزني نأ لبق ًائيش ملعي نكي مل هت يبنلا نأل ؛ملاع ريغ ي
 امو# :لاقو ١١[. :ءاسنلا] #ملعت نكت ملام كملعو# : ىلاعت لاق امك 1

 لك وهف .[148 :توبكسعلا] 4كنيميب هطخت الو باتك نم هلبق نم ولتت تنك 9



 ن

 نع سك هك هك مك هك مه" ہک مك مخ مخ 9
 ىحضلا ةروس ريسفت |

 كا اا

 ةياغلا هذه ا و نکل « بنكي الو أرقي لا حلا # مهنم 7

 «ىدهف» لاق انهو ٍمّلعو ملعف هيلع هللا هلزنأ يذلا يحولاب ةميظعلا
 دق وهف عسوأو لمشأ اذه نوكيل ,كادهف  ملعأ هللاو  ريبعتلا تأي مو 3

 هيلع يدهم داه وهف «هب هللا ىدهو «مالسلاو ةالصلا هيلع ىده ٣

 ًالئاع كدجوو# .كب ىدهو كادهف يأ ىدهف ًاذإ .مالسلاو ةالصلا ١

 0 ٠١[. :حتفلا] «اهنوذخأت ةريثك مناغم هللا مكدعو# :ىلاعت هللا لاق 1

 ةميظع مئانغ «فويسلا لالظ تحت رافكلا نم نوملسملا منغ ام رثكأ يخ
 ا اار تالا كفرا لولا 0 ل

 ضرألا قراشم نم اومنغو هب ىلاعت هللا مهرصنف هتنس اوعبتاو «هيدهب 7
 فلسلا هيلع ناك ام ىلإ تداع ةيمالسإلا ةمألا نأ ولو ءاهيراغمو جملا

 فسألا عم نكلو ةوقلاو «ةزعلاو «ىنغلاو «مهيلإ رصنلا داعل حلاصلا ٠|

 هسفن ظوظح ىلإ رظني اهنم لك رضاحلا تقولا يف ةيمالسإلا ةمألا نأ 9.
 ىفخي الو .مالسإلا نالذخ وأ مالسإلا ةرصن هب نوكي امع رظنلا عطقب اه

 لالذإ ةقيقحلا يف اهنأ ًاريخأ تثدح يتلا عئاقولا لمأت نم ىلع ٠١
 «ثدح ام ءارو نم بقرتي ريبك ميظع رشل ببس اهنأو «نيملسملل

 لاق امك ضعبل مهضعب ءايلوأ مه نيذلا ىراصنلاو دوهيلا نم اميسالو اه
 ءايلوأ ىراصنلاو دوهيلا اوذختت ال اونمآ نيذلا اأ ايل :ىلاعت هللا [ ٠

 ىراصنلاو دوهيلا ينعأ مهو 0١[. :ةدئالاا (ضعب ءايلوأ مهضعب و
 لهآ ديري الو «مالسإلا ديري ال لك «نيملسملا ةوادع ىلع نوقفتم ار

 امهم هنيد ىلاعت هللا رصنيس نكلو .مالسإلا زع ديري الو «مالسإلا

 نيملسملا ىلع لصح نإو «هباتكو هنيد رصان ىلاعت هللاف «لاوحألا تناك
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 1: س1 صدم و ا
PPنارمع لآ] *سانلا نيب اهلوادن مايألا كلتو# :لوقي هللا نإف لصحي ام ا € : | 

 © ءىبتخي ىتح دوهيلا نوملسملا هيف دهاجي يذلا مويلا يتأي امبرف.[١14 # |

 34 يدوب اذه هللادبع اي < e e ب

1 

 | ا
Ê0 نأل .ءين لك لبق ةيرشا ماكحأ ةميلع ةميكس داب لإ وجات  

3 
 أ( مالسإلاب ةيادهلا SOE E لع الإ كلغ 4

 ريغب الو ةينطولاب الو «ةيبصعلاب الو «ةيموقلاب ال «مالسإلا رونب ©
 نكل «ةمألا ةزعب ليفكلا وه هدحو مالسإلاف .طقف مالسإلاب «كلذ 7
 3 الو رومألا يف ىنأتتو ءاهعضاوم ءايشألا عضت ةميكح ةدايق ىلإ جاتحت !
 5 دارأ نمو ءاهاحضو ةيشع نيب سانلا حلصي نأ نكمي ال «لجعتست 7

 ھا «هتنس ريغي ال ىلاعتو هناحبس هللاو «هتنس هللا ريغي نأ دارأ دق هنإف كلذ 4

 a E ةالصلا هيلع هللا ىبن اذهف

 ةياهنلا يف كلذ عمو «نسحأ يه يتلاب هللا ىلإ وعديو | هيلع و
 يأ ريغن نأ ديرن اذاملف «ةكم يف ةوعدلا متت مل ًايفتخم ًافئاخ ةكم نم جرخ اه

 ا او مولا قوة لعل قو وراها یا اا 2
 فه جالع ىلإ جاتحت ةمألا نيدلا يف لالضو «لقعلا يف هفس اذه ءاهاحضو ي

 جا هقفلا دعب جاتحت ةيمالسإلا ةمألا «نسحأ ىه ىتلاب وعدي .ءىداه قيفر ,

 6 طفلا عقاولاب ملعلا لإ جاتمت «هلا ىلإ ةوعدلا يف ةمكحلاو هلل نيد يف ظ
 * 0 ءديعب رظن ىلإ جاتحت يتلا رومألا يف رظنو «ةربخلاو 5

 0 ريعب لئاعلا وكل هيكسر[ هدسررأ ييويديا نيعاو نيق

 مج ت ا

 0 (۲۹۲۲) لجرلا ربقب لجرلا رمي ىتح ةعاسلا موقت ال باب «نتفلا باتك «ملسم حيحص رظنا 5 )١(

 .(80) ٠
4 

 هک لاا اک ےک ا ير ىلا ىلا کک أ
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 ميمصتو مزع ىلإ ًاضيأ جاتحت رومألاو «فرعي ىتح لمأتيو رظنيو

 نه كيال و «ناسنإلا هب عفدني مزع نم دبال اذه نم دبال هنأل ؛ريصو

 هللاو اهنم ريثك تاف وأ رومألا تتافل الإو ناسنإلا هب تبثي ربص

 .ناعتسملا

 كدجي ملأ# ةلباقم يف اذه «رهقت ت الف ميتيلا امأف إل : لجو زع لاق

 رک لب 4 ؛ميتيلا رهقت الف كمتي يف كاوآ هللا ناك اذإف < ,«ىوأف ًاميتي

 نمو ةعيرشلا رماوأ نم مهماركإو ىماتيلا ىلإ ناسحإلاو «ميتيلا
 رسكنم غلبي نأ لبق هوبأ تام يذلا ميتيلا نأل «ةعيرشلا تانسح 8

 هيلع لخدي نم ىلإو «هيلسي نم ىلإ جاتحي ءربج ىلإ جاتحي ءرطاخلا جب
 ةرشاعلاو ةعباسلاك رومألا هب فرعي انس غلب دق ناك اذإ اميسال رورسلا

 ًالاض كدجوو# لباقم يف اذه «رهنت الف لئاسلا امأو# كلذ هبشأ امو 9
 نع لئاسلا «لئاسلا يف لخدي ام لوأ «رهنت الف لئاسلا امأو# #ىدهف |

 ل ؛هرهنت ال ملعلا نع ةعيرشلا

 قاثيم هللا ذخأ ذإو# :ىلاعتو كرابت هللا لوقل هل اهنيبت نأ كيلع بجو
 ال .[14۷ :نارمع لآ] #هنومتكت الو سانلل هتنيبتل باتكلا اوتوأ نيذلا

 م هنأل ؛هقوف كنأ دقتعي وهو هترهن اذإ كنإ مث «هترفن هترهن نإ هرهنت

 هباصأ هقوف كنأ رعشي وهو هترهناذإ «هقوف كنأ دقتعي هنأ الإ لأسي تأي

 وأ «لاؤسلا نم كيلإ يقلي ام هقفي ال امبرو «هساوح تفلتخاو بعرلا
 د TS فامقلا وق رم مسن [وتللا يمانبل يقلك اه ةققز آل
 كركف بترت نأ عطتست ملو ‹«كساوح تعاض كرهن مث ةلزنم كنم ربكأ

 «لاملا لئاس ًاضيأ كلذ يف لخدي امبرو «لئاسلا رهنت ال اذهل .كلقعو

 هلخدي مومعلا اذه نكل «هرهنت الف الام كلأسي لئاس كءاج اذإ ينعي

 ذخأو «تنعتلا ديري امنإ ملعلا يف لئاسلا نأ تفرع اذإ :صيصختلا

AW A AW AW AWيللا” يتق ا يقل اا  
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 «ضعبب اهضعب ءاملعلا ءارآ برضي ىتح نالفو نالف يأر ذخأو كيأر

 © ملأ هللا قتا نالف اي :لوقت نأو «هرهنت نأ قحلا كل انهف كلذ تملع اذإف
 - نإ ديرتأ !؟هللا نيدب بعلتأ !؟هتلأس امدعب ىنلأست فيك ًانالف لأست
 .!؟لأست تبهذ بحت ال امب كوتفأ نإو «تكس بحت امب سانلا كاتفأ
 تملع اذإ لاملا لئاس كلذكو .هل بيدأت رهنلا اذه نأل .سأب ال اذه

 هخبوت نأ ًاضيأ قحلا كلو هرهنت نأ قحلا كلف ينغ لاملا كلأس يذلا نأ

 , | صوصخم 4رهنت الف لئاسلا# مومعلا اذه ًاذإ «ينغ وهو هلاؤس ىلع
 © * ثدحف كبر ةمعنب امأو# سأب الف رهني نأ ةحلصملا تضتقا اذإ اميف

 جل ملأ# ثالث تايآلا هذه يف تركذ يتلا ةي لوسرلا ىلع ىلاعت هللا ةمعن

 |٠ هذهبو «ىنغأف ًالئاع كدجوو . ىدهف ًالاض كدجوو .ىوآف ًاميتي كدحي
 تنك «هللا يناوآف ًاميتي تنك :لق هللا ةمعنب ثدح .معنلا متت ثالثلا

 ةمعنلل ًاراهظإ اهب ثدحت نكل «هللا ينانغأف ًالئاع تنك « هللا ينادهف ًالاض
 .| كلذ تلعف اذإ كنأل ؛قلخلا ىلع اهب ًاراختفا ال «معنملل ًاركشو
 ي هللا ةمعن تركذ اذإ وأ تلق اذإ امأ .ًآامومذم اذه ناك قلخلا ىلع ًاراختفا

 8 . هب هللا رمأ امم اذهف معنملل ًاركشو «معنلاب ًاثدحت كيلع
 وأ نحن هلوقن امو «ةميظعلا ةروسلا هذه ىلع ةريسي تاملك هذه

 اي ٍناعملا نم نآرقلا هيلع لد ام بعوتسي ال هنإف ملعلا لهأ نم انريغ

 هنإ انملع امب لمعلاو «هللا نيد يف مهفلا انقزري نأ هللا لأسن «ةميظعلا

 . ريدق ءيش لك ىلع

 کیک ےک ی ی ی ےک ےس اا



 أ رهط صف علا () كرو كلن اْعَصَوَو ي) َةَوْدَص کک : حقا
 KX تي ذِي جل | اسم رسعلا مم َّنِإ ( © رش رشتا و © ةو كل عَ

 . €( براق كير للو ا بص

 .اهيلع مالكلا مدقت ةلمسبلا

 حرشن ملأ : لَك دمحم هيبن ىلع هتمعن ًانيبم ىلاعتو هناحبس هللا لاق

 1 «ريرقت ماهفتسا هنإ ءاملعلا لوقي ماهفتسالا اذه #كردص كل

 نورقم ضام لعفب لعفلا ردقيو «ًاريثك نآرقلا يف دري ريرقتلا ماهفتساو

 هل كل انحرش دق ىنعما نأب رشي «كل حرش ماو هلوق يف .دقب

 نم كب رمي ام عيمج اذكهو «هردص هل حرش هنأ ررقي هللا نأل ؛كردص

 لعفب ردقي هنوك امأ «دقب نورقم ضام لعفب ردقي هنإف ريرقتلا ماهفتسا
 ديفت دق نألف ؛دقب ًانورقم هنوك امأو «لصحو مت دق هنألف ؛ضام

 | «عراضملا ىلع تلخد اذإ ليلقتلا ديفتو «يضاملا ىلع تلخد اذإ قيقحتلا

 هذه دق (ليخبلا دوجي دق) :سانلا لوق ىفف «قيقحتلا ديفت دقو

 © هذه :[14 :رونلا] (هيلع متنأ ام ملعي دق :ىلاعت هلوق يف نکل «ليلقتلل

 | :يأ *« كردص كل حرشن ملأ» :ىلاعت هللا لوقي .كش الو قيقحتلل

 .* ردصلا حرشو ءاّيسح احرش سيل يونعم حرش حرشلا اذهو «هعسون
 ه8 وهو يعرشلا هللا مكح «هيعونب لجو زع هللا مكحل ًاعستم نوكي نأ
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 ؛ناسنإلا ىلع ثدحت يتلا بئاصملا وهو يردقلا هللا مكحو «نيدلا |

 رماوأ ذيفنت يف ًالقث ناسنإلا دجيف ىوهلل ةفلاخ هيف عرشلا نأل كلذو
 سفنلاو «سفنلا ىوهل فلاخ هنأل هللا مراحم بانتجا يف ًالقثو هللا
 لقثت سانلا ضعب دجت «هيهاونل الو هللا رماوأل حرشنت ال ءوسلاب ةرامألا
 ةالصلا ىلإ اوماق اذإو# :نيقفانملا يف ىلاعت هللا لاق امك ةالصلا هيلع

 لب ةالصلا هيلع فخت نم سانلا نمو ٠٤١[. :ءاسلا] #ىلاسك اوماق

 : مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاق امك اهلوصح بقرتيو اهيلإ قاتشي
 ‹سوفنلا ىلع لقث هيف عرشلاف ًاذإ « "”«ةالصلا يف ينيع ةرق تلعجا
 انزلاك هيلع ةمرع ءايشأ ئوي :نيانلا نضعبف.:تامزحملا :تاتتجاك
 هردص حرشني نم سانلا نمو «هيلع لقثتف كلذ هبشأ امو رمخلا برشو
 امل مالسلاو ةالصلا هيلع فسوي ىلإ رظناو هللا مرح امع دعتبيو كلذل
 هل تأيبتو كل تيه :تلاقو باوبألا تقلغ نأ دعب زيزعلا ةأرما هتعد
 تقلغ ءدحأ لخدي نأ نمآ ناكملاو «ةروص نسحأو سبلم نسحأب

 نهال هيرب E يتناول 7
 رشب ناسنإلاو «نمآو لاخ ناكمو «زيزعلا ةأرماو باش «ةجرح لاح أ
 الول اهب مهو هب تمه دقلو# : لاق اذهلو لعفي نأ هسفن هل لّوست امبر 1

 هيلع هللا لص يبنلا نع حيحصلا ينو .[فسوي] #هبر ناهرب ىأر نأ
 : هلظ الإ لظ ال موي هلظ يف هللا مهلظي ةعبس» :لاق هنأ ملسو هلآ ىلعو

 ءدجاسملاب قلعم هبلق لجرو «هللا ةعاط يف اشن باشو «لداع مامإ
 نالجرو .هللا فاخأ ينإ :لاقف «لامجو بصنم تاذ ةأرما هتعد لجرو

 اهافخأف ةقدصب قدصت لجرو «هيلع اقرفتو هيلع اعمتجا هللا يف اباحت
 تضافف ًايلاخ هللا ركذ لجرو «هنيمي قفنت ام هلامش ملعت ال ىتح
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 وک کو مح م مح سمك مك هه

 0689 ل ل 2 1
 8 بصنم تاذ ةأرما هتعد لجر» :هلوق اذه نم دهاشلاو « “«هانيع |

 “ لوبق هانعم يعرشلا مكحلل ردصلا حرشف «هللا فاخأ ينإ لاقف لامحو

 هپ ءانعطأو انعمس لئاقلا لوقي ناو «هلاتماو هب اضرلاو يعرشلا مكحلا

 | دايقناو ةلوهسب اهلعفت ةدابعلل ًاحرشنم كبلق دجت ًانايحأ كسفنب تنأو

 «تلعف ام مثإلا نم كفوخ الول سكعلاب ًانايحأو ءاضرو ةنينأمطو
 ظ . صاخشألاب كلاب امف دحاولا صخشلا يف فالتخالا اذه ناك اذإف

 | هللا حرش يذلا ناسنإلاف «يردقلا مكحلل ردصلا حارشنا امأو ]

 © ءهيلإ ًانئمطم «هردقو هللا ءاضقب ًايضار هدجت ينوكلا مكحلل هردص ® ۱

 , هذه ىلع يذلا لجرلا اذه «ءاشي ام لعفي بر هللاو دبع انأ :لوقي اه
 | لصي ال هنكل ملأتي وه «متهي الو متغي ال رورس يف ًامئاد نوكيس لاحلا | |

 1 هيلع يبنلا نأ حيحصلا ثيدحلا يف ءاج اذهلو اًكغ وأ امه لمحي نأ ىلإ اه"
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 ' كلذ سيلو ءريخ هلك هرمأ نإ نمؤملا رمأل ًابجع» :لاق مالسلاو ةالصلا
iءارس هتباصأ نإو هل ًاريخ ناكف ربص ءارض هتباصأ نإ .نمؤملل الإ  

 9 ماكحأل هتكيبتو هتعسوت ينعي ردصلا حرش ًاذإ ) ©(هل ًاريخ ناكف ركش ال

 ع داو ءًاقالطإ ًاعرذ هللا ماكحأب قيضي ال «ةيردقلاو ةيعرشلا هللا |,

 7 مهدشأو «هلل سانلا ىقتأ هدجت اذهلو كلذ نم رفوألا ظحلا هل ةي

 نيح هب سانلا لعف اذام «هللا رادقأ ىلع ًاربص مهرثكأو « هللا ةعاطب ًامايق

 كعوي امك كعوي هنإ ىتح ؟ضارمألا نم هبيصي اذامو ؟ةوعدلاب ماق

 نعف ءانم نيلجرك ينعي هيلع ددشي ضرملا نم ينعي انم نالجرلا ا

 + وهو يم هللا لوسر ىلع تلخد : لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع

 ومعمل

 )١( شحاوفلا كرت نم لضف باب .دودحلا باتك ؛ يراخبلا هجرخأ ) »)1۸٠7باتك ملسمو 0

 ةقدصلا ءافخإ لضف باب «ةاكزلا )1١1( )91(. 56
 )۲( ص هجيرخت مدقت )۷۸(. 1
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 «لجأ» :لاق ءًاديدش اكعو كعوت كنإ هللا لوسر اي :تلقف «كعوي ل
 عزتلا دنع هيلع ددش هنأ ىتحو . “"مكنم نالجر كعوي امك كعوأ ينإ
 ربصأ وهو ايندلا قرافي ىتح مالسلاو ةالصلا هيلع توملا دنع 9
 امأ هيلع ريصي ءىش دوجوب الإ لانت الل ةيلاع ةجرد ريصلاو «نيرباصلا 0

 ءالب سانلا رثكأ ءايبنألا دجن اذهل ءهيلع ريض الف.درابلا ريسنلا ءىشلا ©
 كنع انعضوو كردص كل حرشن لأ .لثمألاف لثمألا نيحلاصلا مث ب“
 لعف ىلوألا ةلمجلا ءرفانت نيتلمجلا نيب نإ :لئاق لوقي دق *كرزو و

 ريرقتلا ىلع ءانب نكل «انعضو# ضام لعف ةيناثلاو (حرشن» عراضم ©
 انعضوو فطع نوكي انحرش دق ىنعمب «حرشن ملأ نأ وهو تلق يذلا ي
 هانحرط يأ هانعضو «كرزو كنع انعضوو# هليثمو هريظن لع هفطع 5

 ضقنأ يذلا# كمثإ يأ «كرزو# كنع انزواجتو انحماسو انوفعو 9
 كانه ناك اذإف «لمحلا لحم وه رهظلا نأل ؛هلآو هضقأ ينعي «كرهظ ي
 يف وضع ىوقأ نأل «ىلوأ باب نم هريغ باعتإف رهظلا بعتي لمح | ٠
 ىلع ًاسيك لمحت نأ نيب قرفلل رظناو ءرهظلا وه لمحلل كئاضعأ أ
 يبنلل رفغ ىلاعت هللا نأ ىنعملاف «قرف امهنيب كيدي نيب هلمحت وأ كرهظ و
 انإ9 :ىلاعتو كرابت هللا لاق .هل ًاروفغم يقب ىتح هتئيطخو هرزو ی |
 .4رخأت امو كبنذ نم مدقت ام كل هللا رفغيل ًانيبم ًاحتف كل انحتف ل
 مروتت ىتح مايقلا ليطيو ليللا موقي وهو ي يبنلل ليقو ٠١ ١[. :حتفلا] اي
 كبنذ نم مدقت ام كل هللا رفغ دقو ءاذه عنصتأ :هل ليق رطفتت وأ هامدق | ٠
 بونذلا ةرفغم ًاذإ . ””«ًاروكش ًادبع نوكأ الفأ» :لاقف ءرخأت امو 9

 ربلا باتك ءملسمو :(074/) ءايبنألا ءالب سانلا دشأ باب «ىضرملا باتك «يراخبلا هجرخأ (۱) »9
 .(40) )۲١۷۱( كلذ وحن وأ نزح وأ ضرم نم هبيصي اميف نمؤملا باوث باب «ةلصلاو ١
 تافص باتك < و ء(١١۳١١) لك يبنلا مايق باب ءدجهتلا باتك «يراخبلا هجرخأ (؟) 75

 )۲۸۲١( )۸١(. ةدابعلا يف داهتجالاو لامعألا راثكإ باب «نيقفانملا |[



 أ لوسرلا صئاضخ نم اذهو .«ةنسلاو.نآرقلاب ةتباث ةرخأتملاو ةمدقثملا |
 | الإ رخأت امو مدقت ام هل رفغي سانلا نم دحأ ال «مالسلاو ةالصلا هيلع #”

 ي هل هللا رفغي دقو «بنذلا نم ةبوت ىلإ جاتحيف هريغ امأ ءب لوسرلا يا
 ي ةالصلا هيلع لوسرلا نكل «كرشلا نود ام ةبوت نودب ىللاعتو هناحبس |,
 : لاق اذهلو رخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل رفغ دق هنأب مزجن مالسلاو ©

 . 4كرهظ ضقنأ يذلا كرزو كنع انعضوو#
 نأ ىلع لدي اهل ًادهاش هانقس امو ةيآلا هذه :لئاق لاق نإف 5

 نكمي الو «معن : باوجلاف ؟بنذي لَك يبنلا لهف بنذي دق ب لوسرلا 9,
 هلآو هيلع هللا ىلص هنم بنذلا عوقو دعبتسن نأ درجل صوصنلا درن نأ ي

 رفغي نأ نأشلا لب ناسنإلا بنذي الأ نأشلا لوقن ال نحنو ءملسو ٠"
 لاق دقف بنذلا هنم عقي ال نأ امأ «هل رفغي نأ مهملا وه اذه «ناسنإلل ا9أ
 نيئاطخلا ريخو .ءاطخ مدآ ینب لك» : مالسلاو ةالصلا هيلع نل ل

 ؛ليحتسم ءيش اذهو مهتلاسر يف ًانعط ناكل هعوقو ضرف ول اذه نأل اپ ءاقالطإ مهنم عقي نأ نكمي ال اذه نإف «ةنايخلاو بذكلا لثم ءايبنألا ا نم عقت نأ نكمي ال ءايشأ كانه نكل ةئيطخ نم دبال « '”«نوباوتلا ٠
 لصأ يفاني هنأل «عنتمم ًاضيأ اذه ههبشو انزلا نم قالخألا فسافسو 5+

 ىلص لاق امك قالخألا مراكم ميمتتل تدجو امنإ ةلاسرلاف «ةلاسرلا هو
 , ""«قالخألا مراكم ممتأل تثعب امنإ» :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ا
 هلا ىلعو هيلع هللا لص دمحم نع عضو ىلاعتو هناحبس هللا نأ لصاحلاف #
 اذإو «هبعتأو هضقأ يأ هرهظ ضقنأ دق رزولا اذه نأ نيبو «هرزو ملسو ,

 «هريغ رازوأب فيكف مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا رزو اذه ناك |ر
Eثيدح :لاقو )۲٤٤۹( هبونذ نمؤملا ماظعتسا باب «ةمايقلا ةفص باتك «يذمرتلا هجرخأ (1)  

 . بیرغ
 .(۲۷۳) «درفملا بدألا» يف يراخبلا ظفللا اذه هجرخأ (۲) 0



 ھا کھ مخ مح کھ٣ مخ هج م”
 يمس @ |

 ٠ ءائيش لمحن مل اننأك نكلو < ءاهبعتتو اهضقنتو انروهظ ضقت انرازوأ |
 ® انلماعي نأ هللا لأسن ءانتلفغ ةرثكو انتريصبو انناميإ فعضل كلذو

 >, قوف لبجلاك هدنع راص ًابنذ بنذأ اذإ نمؤملا نأ راثآلا ضعب يف «وفعلاب
SS ّ 

 ىتح مهلا هقحلتو هاياطخ همهت نمؤملاف « مته ال هنأ ينعي « "”اذكه
 ؛ةئيسلا هذه راثآ وحمت ةليلج تانسح وأ 0

 | «ضيرم كبلق نأ ملعاف كبونذ نع ةلفغلا كبلق نم تيأر اذإ تنأو |

 4 يه بولقلا ضرمو «ضرملاب ىضري نأ نكمي ال يحلا بلقلا نأل 1:
 95 : هللا همحر كرابملا نب هللادبع لاق امك بونذلا

 | اهنامدإلذلا ثروي دقو بولقلا تيت بونذلا تيأر ||
 اهنايصع كسفنل ريخو 2 بولقلا ةايح بونذلا كرتو 9“

 ال راجتلا ناك اذإو ءاهبساحن نأو انسفنأب متهن نأ انيلع بجيف
 ! اذامو ءاوقفنأ اذامو ءاوفرص اذام «مهتراجت رتافد اوعجاري ىتح نوماني ار

 مهراجت نأل ؛ًامامتها دشأ اونوكي نأ يغبني ةرخآلا راجت نإف ءاوبسك 3
 ندبلا فارتإ وه مهتدافأ نإ مهديفت ام ةياغ ايندلا لهأ ةراجتف «مظعأ اپ

 اذإو «مولعم وه ام مغلاو مهلا نم اهقحلي ةراجتلا هذه نأ ىلع «طقف

 354 وأ «قيرط عاطق : فواخ هدلب يف ناك اذإو .«كلذل متها ةعلس يف رسخ
 أ اأ اي اذه نم سكعلا ىلع ةرخآلا ةراجت نكل ءًاقلق دشأ راص قارس
 ® شاب نونمؤت . ميلأ باذع نم مكيجنت ةراجت ىلع مكلدأ له اونمآ نيذلا

 ۱ نإ مكل ريخ مكلذ مكسفنأو مكلاومأب هللا ليبس يف نودهاجتو هلوسرو

 | اهتحت نم يرجت تانج مكلخديو مكبونذ مكل رفغي .نوملعت متنك
 «بونذلا اهم هللا رفغيو «باذعلا نم ىجنت ٠١ -١5[. :فصلا] #رابآلا
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 هنا هج هك مخ مح هك يك نك ىلا مح وكلا 0

 و غ ي ا < ل اصلا 5

 يأ يف ةبيط نكاسمو «ةماقإ تانج يأ ندع تانج «تانجلا اهب لخديو 9

 © يبنلا لاق امك «ءانبلا ةدام ينو اهتيانب يف ةبيط نكاسم «ندع تانج

 0 نم ناتنجو ءامهيف امو امهتينآ بهذ نم ناتنج» : مالسلاو ةالصلا هيلع 8

 | ىلإ غلب ذنم ةدجس يف ناسنإلا ىقبي ول هللاو < “(امهيف امو امهتينآ ةضف 4

 4 م ولو «ةميظعلا ةمينغلا هذه ىلإ ةبسنلاب ًاليلق آنمث اذه ناكل تومي نأ را
 لوقي ركفي ناسنإلا ًانايحأ «ىفكل رانلا نم ناسنإلا وجني نأ الإ نكي 5

 ر | باطخلا نب رمع وه اهو «رانلا نم وجنأ نأ ينيفكي وأ دلوأ مل ينتيل | ٠
 © نأل « ”يندلت مل يمأ تيل ءدضعت ةرجش ينتيل :لوقي هنع هللا يضر 8 ٠

 ب ربيو جحيو «قدصتيو .ءموصيو «يلصي هنأل نمآ هنأ نظي ناسنإلا

 8 ءوس ىلإ يدؤت ةكيسح هبلق يف نوكي دق نکل «كلذ هبشأ امو نيدلاولا

 © لمعب لمعيل مكدحأ نإ» :ةَك يبنلا لاق امك  هللاب ذايعلاو  «.ةمتاخلا ©"

 0 وه ام هتوم ةبيرق ةدم ينعي «عارذ الإ اهنيبو هنيب نوكي ام ىتح ةنجلا لهأ 7
 . | اميف ةنجلا لهأ لمعب لمعي وه «ءابه هلك هلمع نأل ؛لمعلا ين عارذ الإ

 ي نكل «حيحصلا ثيدحلا يف ءاج امك رانلا لهأ نم وهو سانلل ودبي ق
 | هلصوأ هلمع نأ هانعم سيل «عارذ الإ اهنيبو هنيب نوكي ام ىتح» :هلوق اړ

 .| يف ةليلق ةدم الإ هيلع ىقبي ال ىتح ىنعملا امنإو «ةنجلا نم بيرق ىلإ ©:
 ي لمع ناك اذإ اميف اذه نكل «اهلخديف رانلا لهأ لمعب لمعي مث» ةايحلا
 : لمعب لمعيل لجرلا نإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق امك سانلل ناسنإلا
 “٠ ىلع رم اذإ ناسنإلاو « '"«رانلا لهأ نم وهو سانلل ودبي اميف ةنجلا لهأ
 نم فاخي «ءايرلا نم فاخي «هسفن ىلع فاخي صوصنلا هذه لثم

 )١( «ناتنج امهنود نموإ# : هلوق باب «ريسفتلا باتك «يراخبلا هجرخأ )٤۸۷۸(.  :3

3 
 ١ | لجو زع هللا باذع نم هب تيدتفال آبهذ ضرألا عالط يل نأ ول) : ظفلب هوحن يراخبلا جرخأ (۲)

 1 .(۳۹۹۲) (هارأ نأ لبق

 اي يئن E اا
 02ج
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 لوسرلا ركذ عفر #« كركذ كل انعفرو# .لالذإلا نم فاخي «بجعلا
 لك دنع هركذ عفري هنأل : ًالوأ ؛هيف كشي دحأ ال مالسلاو ةالصلا هيلع 8
 . هللا لوس ر دمحم 0 نأ دهشأ «هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :ناذألا يف كلذو ناكم ىلعأ يف ةالص اجمل

۰ 

 دهشتلا نإف .دهشتلا يف ًاضرف ةالص لك يف هركذ عفري :ًايناث 9
 ةع ادع نأ نهشاو هلا لا هلإ ل نأ ةنيشأ هيقو (ضورفم 4

 .هلوسرو |
 ركذ اهيف عوفرم ةدابع لك «ةدابع لك دنع هركذ عفري :ًاثلاث ا
 نم اهيف دبال ةدابع لك نأل كلذو «ملسو هيلع هللا لص لوسرلا 0

 | هيلع لوسرلل ةعباتملاو «ىلاعت هلل صالخإلا :امه نييساسأ نيطرش
 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص لوسرلل عباتملا نأ مولعملا نمو «مالسلاو ةالصلا أ
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهيف عبتم هنأ ةدابعلا دنع رضحتسي فوس ملسو 0
 :ةاركذ عفر نم اذهف ملسو هلآ ىلعو 0

 نم ةراشب اذه #ًارسي رسعلا عم نإ .ًارسي رسعلا عم نإف# :هلوق 3
 ءةمألا رئاسلو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص لوسرلل لجو زع هللا |ي
 قيضي ةكمب ناك امنيح رسع مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ىلع ىرجو 5
 :لوقي هللاف نيقفانملا نم ةنيدملا يف ًاضيأ كلذكو .فئاطلا ينو «هيلع ي

 كنع انعضوو ؛كردص كل انحرش امك ينعي رسي رسعلا عم ناف اي
 يذلا رسعلا اذه كلذك ةميظع معن هذهو «كركذ كل انعفرو «كرزو ا#
 رسعلا عم نإ .ًارسي رسعلا عم نإفإل رسي هل نوكي نأ دبال كبيصي يب
 ‹ ”(نيرسي ٌرسع بلغي نل» :ةيآلا هذه دنع سابع نبا لاق آرسي |.

 ء٦٠٠۲ ۲۰١/۷ ناميإلا بعش ىقهيبلا ۳۰۸/۱۳ ء۵٣۳۳ /ه ةبيش يبأ نبا «457/7 أطوملا )١( يک



 | هك سك هك که“ هكا مك مخ نك هج هك 9
 0 حرشلا ةروس ريسفت |
 اجا ركذ رسيلاو نيترم ركذ رسعلا نأ عم  هنع هللا يضر  همالك هيجوتو 0

 “٠ ةدحاو ةرم الإ ركذي مل رسعلا نأ همالك هيجوت :ةغالبلا لهأ لاق .نيترم 3

 ي ةيناثلا يف ديعأ لوألا رسعلا «أرسي رسعلا عم نإ .ًارسي رسعلا عم نإفإل يا
 يل ءاج لب ًافرعم تأي مل هنإف رسي امأو «يركذلا دهعلل انه لاف «لاب |[

 ® وه يناثلاف فيرعتلا ةغيصب نيترم مسالا ررك اذإ هنأ :ةدعاقلاو اركنم #

 *ي ريغ يناثلاف ريكنتلا ةغيصب نيترم مسالا ررك اذإو ءردن ام الإ لوألا |

 نيتميركلا نيتيآلا يف ًاذإ «لوألا ريغ وهف «ةركن يناثلا نأل ءلوألا |

 « نإفإ# فيرعتلا ةغيصب نيترم ررك رسعلا نأل ءدحاو رسع امهيفو نارسي 9
 | العو لج هربخو «لجو زع هللا نم ربخ مالكلا اذه «ًارسي رسعلا عم (

 رمألا كيلع رسعت املكف .«فلخي ال هدعوو «ًاقدص رابخألا لمكأ |

 لص :ةالصلا يفف ءرهاظف ةيعرشلا رومألا يف امأ ءريسيتلا رظتناف 9
 ءريسيت اذهف «بنج ىلعف عطتست مل نإف «ًادعاقف عطتست مل نإف ءًامئاق ي

 ىلع تنأو لص سولجلا كيلع قش نإ «سلجا مايقلا كيلع قش اذإ إ٠
 ردقت مل نإو ءمصف رضحلا يف تنأو تردق نإ مايصلا ينو «كبنج 9"
 .جحف ًاليبس هيلإ تعطتسا نإ جحلا يف رطفأف ًارفاسم تنك اذإ ءرطفأف اه

 مو ترصحأو جحلا يف تعرش اذإ لب «كيلع جح الف عطتست مل نإو ١

 هللا لوقل ٍدهاو جحلا خسفاو «للحتف جحلا لامكإ نم هعم نكمتت و"

 «يدهلا نم رسيتسا امف مترصحأ نإف هلل ةرمعلاو جحلا اومتأو# :ىلاعت ا
 ليهستلا دجي ةدابعلا يف ناسنإلل ثدحي رسع لك ًاذإ..[145 :ةرقبلا] +

 نم ناسنإلا ىلع هللا ريدقت ينعي «ردقلاو ءاضقلا يف كلذك .رسيلاو

 رسعلا عم نإف «سأيي ال هريغو ردص قيضو «شيع قيضو «بئاصم اړ
 ناسنإلا نوكي نأ :لثم ءاّيسح ًارهاظ ًارمأ نوكي دق ريسيتلاو آرسي #
 ضيرم ناسنإ : رخآ لاثم «ىنغلا هل هللا رسييف رومألا هيلع قيضتف ازيقف' ا



 «يبسح ريسيت ًاضيأ اذه «لجو زع هللا هيفشيف ضرملا هيلع قشي بعتي
 اذإف يت اذه ريصلا لع ناسنإلا للا ةنؤعم وهو رحم رشت كانه
 يذلا ريسعلا رمألا اذه راصو ء«ريسعلا كل رسيت ريصلا ىلع هللا كناعأ

 ًارمأ رصلا نم هيلع هللا كناعأ امب راص ءاهكدل لابجلا ىلع لزن ول

 جرفني نأ رسيلا ءطقف امامت ءيشلا جرفني نأ هانعم رسيلا سيلو «ًاريسي
 ىتح ربصلا ىلع ناسنإلا هللا نيعي نأو «ىسح رسي اذهو لوزيو بركلا

 نوتا اننا اذه لوف هلع ديس ارتا خلا قيدعلا مالا اذه نورك
 نم تغرف اذإ يأ #بغراف كبر ىلإو بصناف تغرف اذإف# . هللا دعوب
 ايندلا لعجت ال ءرخآ لمعل بعتا ىنعي ءرخآ لمعل بصناف كلامعأ

 غرف املك «دج ةايح لقاعلا ناسنإلا ةايح تناك اذهلو «كيلع عيضت
 يف ناسنإلا ىلع توفي نمزلا نأل ؛اذكهو ء«رخآ لمع يف عرش لمع نم

 ام راهنلا لوطي ىتح سمشلا اوفقويل مهلك قلخلا عمتجا ول «نمزلا 0
 ءدج ةايح كتايح لعجا ًاذإ .هكسمي نأ دحأل نكمي ال نمزلاف ءاونكمت

 لمع نم تغرف اذإ ءرخآ لمع يف بصناف لمع نم تغرف اذإ

 *  اينذدلا ماب تلعتشا ةرخآلا لمع نم كغرف:ةقرحآلا لمعب كيلعايدلا '

a, 

 هللا لضف نم غتباو ضرألا يف رشتناف ةعمجلا موي ةالصلا تيضق اذإف
 يدون اذإ اونمآ نيذلا اأ ايل نايويند نالمع اهفنتكي ةعمجلا ةالصو

 ىلإ اوعساف# مكايند يف نولغتشم متنأو ينعي (ةعمجلا موي نم ةالصلل

 اذإف ٠١[. ۹ :ةعمجلا] هللا لضف نم اوغتباو ضرألا يف اورشتناف ةالصلا
 اذكهو رخآ يف انلغتشا هنم انغرف اذإو ءرخآ يف انلغتشا لغش نم انغرف
 .دج يف ًامئاد ناسنإلا نوكي نأ ىغبني

E 2 
  EEا  E 50 . 2000 gr , e EESا

  Eا 1 م 3 ا
 ا
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 تبعتل يتايح لك يف دجلا تلمعتسا ىننأ ول :لئاق لاق اذإف
 ْ تلم

 الغش ربتعي طاشنلا ةداعإو كسفن .طيشنتل كتحارتسا نإ :انلق
 طشنت نأ لجأ نم كغارفف تاكرحلاب لغشلا مزلي ال ينعي ءًالمعو

 .ًالمعو اًدج اهلك كتايح لعجت نأ مهملا «ًالمع ربتعي رخآلا لمعلل

 اهنم تغرف يتلا لامعألا تلمع اذإ ينعي *بغراف كبر ىلإو#
 E لجو رعت لإ بغرات «ىرخألا يف تبصنو

 دعبو لمعلا لبق لجو زع هللا عم نك ةناعإلا يفو ءرجألا لوصح
 و هللإ يوك علا نق «لمعلا

 كبر ىلإ# ةيغالب ةدئاف *بغراف كبر ىلإ :هلوق ينو .باوثلا

 ميدقتو ءاهيلع ةمدقم يهو (بغرا)ب بارعإلا ثيح نم ةقلعتم

 ‹كرومأ عيمج يف بغراف هريغ ىلإ ال هللا ىلإ ينعي ءرصحلا ديفي لومعملا
 كل رسبي فوس هنإف لجو زع هللاب كتبغر تقلع ىتم كنأب قثو
 اونوكي نأ مهصقني يأ لاحلا هذه مهصقنت سانلا نم ريثكو ءرومألا

 نكي مل مهمأل ؛مهلامعأ نم ريثك لتخي مهدجتف « هللا ىلإ نيبغار ًامئاد

 نأ ىلاعتو هناحبس هللا لأسن .مهلامعأ يف ةلص ىلاعت هللا نيبو مهنيب

 . ريدق ءيش لك ىلع هنإ «هرابخأب نيقدصم «هرماوأل نيلثتمم انلعجي

WLM RMN a ° ”سنس” هك مه 
 حرشلا ة 5 ریسفت

 همك سمح همك هب هت

 + مك سك مخ 20 هك 8 هك Ê E د هه هه



 ١ # دل ا نیب 8 الهو و © فوتو نیلا 58

 3 سس هاو ل ل 2 م ا و2 559

 أولو أونماء نزل رم 49 | وِيوَعَت نسحَأ ف ننال

 همك سا © Ez 2 9 ا وم ع جل عوق تكلصل

 . 400 نييك رکن

 ْ .اهيلع مالكلا مدقت ةلمسبلا

 ll £ هللا ا # نيمألا دلبلا اذهو . نيئيس روطو نوتيزلاو نيتلاو# 0

 و روطبو «نوتيزلاو «نيتلاب :ةعبرألا ءايشألا هذهب ىلاعت م”
 .ةكم وهو بيرق هيلإ راشملاف ةيكم ةروسلا نال ‹ةكم ىنعي نيمألا دلبلا 34

 امهب هللا مسقأو «فورعم «نوتيزلاو» «فورعملا رمثلا وه (نيتلاو# | م
 لبجلا هنأل هب هللا مسقأ *نينيس روط و# «نيطسلف يف نارثكي امهمأل 2

 + دلبلا اذهو# . ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص ىسوم هدنع هللا ملك يذلا ي
 فرشأو «هللا ىلإ عاقبلا بحأ اهنأل ةكم ينعأ هب هللا مسقأ #نيمألا |

 3 . لجو زع هللا دنع عاقبلا 2
 اه لوألا نأل ءةثالثلا هذمب هللا مسقأ :ملعلا لهأ ضعب لاق .
 ينب ءايبنأ رخآو «ءايبنألا اهيف يتلا نيطسلف ضرأ (نوتيزلاو نيتلاو# |ي
 ةكم وهف نيمألا دلبلا امأو «هلوح ىسوم ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ يذلا لبجلا يف هنأل نينيس روطبو «مالسلاو ةالصلا هيلع ميرم نب ىسيع وه ليئارسإ 5:



 | :ءاملعلا لاق .ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص ًادمحم هنم هللا ثعب يذلا

 +ي نسحأ يف ناسنإلا ًانقلخ دقل# .سدقملا يداولاب هلوح ام فصو

 3 ي ناسنإلا قلخ هنأ ىلاعت هللا مسقأ هيلع مسقملا وه اذه «ميوقت

 © ةثالثب ةدكؤم هيلع مسقملا اهيف يتلا ةلمجلا هذهو «ميوقت خا
 كل ينل ناسنإلا قلخ هنأ هللا مسقأ ءدقو ءماللاو ءمسقلا :تادكؤم

 1 0 hie نسحأ ينو ةقلخو ةئيه مخا ف (ميوقت نسحأ 0

 ةقلخ مدآ ينب نم نسحأ تاقولخملا نم دحأ دجوي ال هنأل ءًادصقو

 4 ىلاعت هللا نأل «ةقلخلا يف مدآ ينب نود اهلك ةيضرألا تاقولخملاف
 7| لفسأ هانددر مثل :هلوق «ميوقت نسحأ يف ناسنإلا انقلخ دقل##

 "© دري ىلاعت هللا نأ ينعت لجو زع هللا اهركذ يتلا ةدرلا هذه 4نيلفاس و
 ر ىلإ دري نم مكنمو# :ىلاعت هللا لاق امك ةقلخ نيلفاس لفسأ ناسنإلا [ي
 "٠ ادرأ ىلإ ريغت ناسنإلا يف نسلا تدادزا املكف ۷١[. :لحنلا] #رمعلا لذرأ #:

 ل كلذ ريغو ةجولا ةزاصن قو: دما هيلا قو“ لا ةوقلا: ف

 مي يتلا ةرطفلا ىتح لمشت ميوقت نسحأ نإ انلق اذإو «نيلفاس لفسأ دري |
 © «ةرطفلا هذه ىلع ىنبتت وأ بترتت يتلا ةدابعلاو ءاهيلع قلخلا هللا لبج #9

 ا نأ ىلإ هللاب ذايعلاو - هلاح هب دوعت نم سانلا نم نأ ىلإ ةراشإ اذه نإف ي
 | «ملعلاو ناميإلا نم ةمقلاو ىلعألا يف ناك نأ دعب نيلفاس لفسأ نوكي

 © اولمعو اونمآ نيذلا الإ# :ىلاعت لاق مث ًاعيمج نيينعملا لمشت ةيآلاو 9.
 + هانددر مثل :هلوق نم ءانثتسا اذه #نونمم ريغ رجأ مهلف تاحلاصلا 4

 | مهنإف تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نينمؤملا الإ ينعي *نيلفاس لفسأ

 1 88 و ا ةوكستتم عينا ا لفسا ل[ كودي ل
 ل ريغ# باوث يأ 4رجأ مهلف# :هلوقو .اوتومي نأ ىلإ اهيلع نوقبيف ي



eهك هك دخ_ ميك ھ هك  

 ىنعمل هح اص «#نونمت# هملكف ًاضيأ هب نوتمت الو ,عوطقم ريغ «نونمم | +

 مهيلع نمي الو ‹عطقني ال رجأ مهل مهف .ةنملا ىنعمل ةحلاصو ع

 مكانيطعأ لاقيف مهيلع نمي ال رجألا اذه اوفوتسا اذإ مهنأ ينعي «هب 33

 لمعلاو ناميإلاب مهيلع لجو زع هلل ةنملا تناك نإو ءانلعفو انلعفو 5

 ال : يأ هب مهيلع نمي ال نكل هللا نم ةئم اهلك باوثلاو حلاصلا 8
 نم دحأ كيلإ نسحأ اذإ ءايندلا رومأ يف كلذ يرجي امك نملاب نوذؤي ا

 «كب تلعف :لوقي ةبسانم لك يف < فارم يب هتك و ايياق نسانلا

 دعب كبذكي امف# :ىلاعتو كرابت هللا لاق مث . كلذ هبشأ امو كتيطعأ أ

 هجو ىلع مالكلا ىلإ ةبيغلا هجو ىلع مالكلا نم ىلاعت هللا لقتنا (نيدلاب ب

 ءيش يأ :يأ #نيدلاب دعب كبذكي امف# :لاق باطخلاو ةلباقملا ٠

 نم هب هللا رمأ امب يأ *نيدلاب# نايبلا اذه دعب ناسنإلا اهيأ كبذكي را

 هللا نأو «هتقلخو هلصأو هسفن ىلإ ناسنإلا رظن املك اذهلو «نيدلا اه

 «لجو زع هللاب ًاناميإ دادزي هنإف هترطف نسحأو قلع جمع ار ماسلا

SSمكحأب هللا سيلأ» :لاق مث  

 هنأ لجو زع هللا ررقي ريرقتلل ماهفتسالا اذهو ا

 «ةمكحلا نم ذوخأم وهو ليضفت مسا انه مكحأو «نیمکاخلا ۶

 رع هللا مكح اوه ءیش هضراعي ال يذلا مظعالا ریکالا مكحلاف کلا وت ظ

 هناحبس وهف لجو زع هللا ةمكح يه ةغلابلا ايلعلا ةمكحلاو «لجو |.

 رمألا عجري هيلإو «مكحلا هلو ءاعرشو ًاردق نيمكاحلا مكحأ ىلاعتو ©.
 e اع كل اكرر نا ناعتالا ا هلك

 يبدل ين لك لك ماسر الا ع
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 قلعلا ةروس ريسفت
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 .اهيلع مالكلا مدقت ةلمسللا

 , ١ أرقا .قلع نم ناسنإلا قلخ .قلخ يذلا كبر مساب أرقا# 0
 8 هذه «ملعي مل ام ناسنإلا ملع .ملقلاب ملع يذلا . مركألا كبرو 1 ١

 1 نآرقلا نم مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ىلع لزن ام لوأ تايألا 2

 3 ىلص هللا لوسر ناكو ءارح راغ يف دبعتي وهو هيلع تلزن « "”مهيركلا

 40 «مانملا يف ايؤرلا ىري هنأ يحولاب ءدب ام لوأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا

 ٠ ام لوأو ءايؤرلا هذه قدصي ام ثدحي ينعي “حبصلا قلف لثم يتأتف

  ايؤرلا هذه لثم ىري رهشأ ةتس يقبف لوألا عيبر يف ايؤرلا هذه ىري ناك
 27 يف يذلا يحولا لزن ناضمر ينو «حبصلا قلف لثم ءيجت اهاريو

 . يحولا نمزو ءروهش ةتس ناضمرو لوألا عيبر نيب ةدملاو «ةظقيلا
 ءزج ةحلاصلا ايؤرلا نأ» ثيدحلا يف ءاج اذهلو «ةنس نورشعو ثالث

 يتلا ايؤرلا هذه ىري ناك امل « ””«ةوبنلا نم ًاءزج نيعبرأو ةتس نم

 0 باتكو هِي هللا لوسر ىلإ يحولا ءدب ناك فيك (۳) باب «يحولا ءدب باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 ءدب باب «ناميإلا باتك «ملسمو .(1۹۸۲) يحولا نم ةي هللا لوسر هب ءىدب ام لوأ باب «ريبعتلا
 : . )١1( )۲٠۲( ديم هللا لوسر ىلإ يحولا

 .(؟) ٍة هللا لوسر ىلإ يحولا ءدب ناك فيك باب «يحولا ءدب باتك «يراخبلا هجرخأ (۲)

 .: . (501) )١15١( لَو هللا لوسر ىلإ يحولا ءدب باب «ناميإلا باتك ءملسمو

 7 كباب ءايؤرلا باتك ءملسمو .(1۹۸۳) نيحلاصلا ايؤر باب «ريبعتلا باتك «يراخبلا هجرخأ (۳)



 نع دعتبيو هسفنب ولخي نأ ينعي «ءالخلا هيلإ ببُح حبصلا قلف لثم ءيجت |
 هب ولخي ام نسحأ نأ مالسلاو ةالصلا هيلع ىأرف «ٍلهاجلا عمتجملا اذه م

 هيلإ دعصي داكي ال لبجلا ةمق يف راغ وهو ءارح لبج يف يذلا راغلا اذه يا

 مالسلاو ةالصلا هيلع هدعصي ناكف «ةقشمب الإ يوقلا ناسنإلا | ر
 تاوذ يلايللا راغلا اذه يف هيلع هللا حتف امب لجو زع هلل دبعتي «ثنحتيو #9

 مث «بارشو ماعط نم هب دوزتي هذخأ داز هعمو «لايل ةدع ينعي «ددعلا <

 لزن نأ ىلإ «لجو زع هلل ثنحتيو عجريو «هلهآ نم اهلثمل دوزتيو لزني | ر
 .© انآ ام» :لاقف ارقي نأ هرمأو ليربج هاتأ ءراغلا اذه يف وهو يحولا هيلع ®
 . سیلو «ةءارقلا يوذ نم تسل ىنعي «ءىراقب انآ ام» ىنعمو «ءىراقب ی

 ذإ «ةءارقلا يوذ نم سيل « عيطتسي ال هنكل ءليربج رمأل ةيصعملا هدارم | ٠
 # ىمألا ىبنلا هلوسرو هللاب اونمآف# : ىلاعت هللا لاق امك اًيمأ ناك ةه هنأ »

 «مهنم ًالوسر نييمألا يف ثعب يذلا وه# :ىلاعت لاقو .[08 :فارعألا] اه

 ىقبي ال ىتحو «ةلاسرلا هذه ىلإ هترورضو هتجاح نيبتت ىتح «بتكي أ
 ولتت تنك امو# :هلوق يف هذه ىلإ هللا راشأ دقو «هقدص يف كش كاشل اه

 ٣ توبكنعلا] «نولطبملا باترال ًاذإ كنيميب هطخت الو باتك نم هلبق نم :

 ارقا هل لاق مث ًاثالث وأ نيترم هطغف «ءىراقب انآ ام» :هل لاق 4 ,

 .مركألا كبرو أرقا .قلع نم ناسنإلا قلخ .قلخ يذلا كبر مساب را

 اهب عجرف تلزن تايآ سمح *ملعي ملام ناسنإلا ملع .ملقلاب ملع يذلا
 ةجيدخ ىلإ ىتأ ىتح عزفلاو فوخلا نم هداؤف فجري ايب يبنلا و

 بحأ نم "”يراخبلا حيحص لوأ يف دوجوم هءادتباو يحولا ثيدحو | ړ

 )57571()١(. ةوبنلا نم ءزج اهنأو هللا نم ايؤرلا نوک .
 .ةروسلا 1 هجيرخت مدقت )21( 1



 يذلا كبر مساب أرقا# :لجو زع هللا لوقي عجريلف هيلإ عجري نأ |[,

 انيعتسم ليقو «كلذب اسبلتم هانعم لبق (كبر مساب# :هلوق (قلخ 8
 ءريخ اهلك ىلاعت هللا ءامسأ نآل ؛هللا مساب ًانيعتسم أرقا ينعي «كلذب ي

 نيعتسيو «هئوضو ىلع اهب نيعتسيو «ناسنإلا اهب نيعتسي ةناعإ اهلكو | ر

 2 مساب# :لاقو «نوع اهلك يهف هعامج ىلع اهب نيعتسيو «هلكأ ىلع اهب ©
 * ريبدتو فرصتو ةيبوبر ماقم ماقملا نآل هللا مساب لوقي نأ نود *كبر ظ

 | ةالصلا هيلع هنأ الإ )كبر مساب# :لاق اذهلف ةلاسر ءادتباو رومألل |

 .© .ةصاخ ةيبوبر كلذك هابرو ةصاخ ةيبرت ىلاعت هللا هابر دق مالسلاو 8
 ۾ ءيٿ لك قلخو#» :لاعت لاق امك ءيش لك قلخ يأ (قلخ يذلا# يف
 ىلع وهو ءيش لك قلاخ هللا# : ىلاعت لاقو .[؟ :ناقرفلا] «ًاريدقت هردقف 0

 © .ضرألا يف الو ءامسلا يف ءيش نم امف .[17 :رمزلا] )ليكو ءيش لك 9|

 + اذهلو لجو زع هلل قولخم وهو الإ ريبكو ريغصو ءرهاظو يفخ نم 4
 8 ديفي لوعفملا فذح نأل ؛مومعلل ةراشإ لوعفملا فذحو #قلخ# :لاق 1

 قلخلا ديقت اذك قلخ لاق ول «هب لعفلا ديقتل لوعفملا ركذ ول ذإ «مومعلا ©
 وي لك قلاخ وهف اًماع راص قلطأو *قلخ# لاق اذإ نكل «طقف ركذ امب |
 ىلاعت هللا صخ «قلع نم ناسنإلا قلخ# :لاق مث .العو لج ءيش [:

 1: دقلو# :لوقي ىلاعت هللا نآل ؛هل ًافيرشتو ناسنإلل ًاميركت ناسنإلا قلخ اه

 4 تابيطلا نم مهانقزرو رحبلاو ربلا يف مهانلمحو مدآ ينب انمرك را

 20| ىلع صن اذهلف ۷٠[. :ءارسإلا] # اليضفت انقلخ نمت ريثك ىلع مهانلضفو 5

 K وأ «عمج قلع نم# هقلخ أدتبا يأ «ناسنإلا قلخ# ناسنإلا قلخ وا

+ 

 هج

 ءارمح ةدود نع ةرابع قلعلاو ءةرجش عمج مسا < هک «ةقلع عمج مسا

 غرفت ول مد ناسنإلا نآل ؛ةايحلا هب يذلا ًاشنملا وه اذهو ةريغص مدلا نم ١



 ا :روطتي هنكلو م نالا قلخاانا لسور رجالا نور ١

 ا ىرخأ ' تايآ قو: 0 نم ناسنإلا 7 هنأ كلا تایآ ي ن نيبو 0

 5 نم ةيآلا هذه ينو «نيهم ءام نم 5 كذآ يفو «قفاد ا نم .ىرخأ 1

 ؟ضقانت اذه يف لهف قلع 4
 +. هلل مالك يف نوكي نأ نكست الو «ضقانت. كانه سيل :باوجلا ١
 | هللا نإف ءًادبأ ضقانتلا نم نم ءىش هيي هلوسر نع حص اه. وأ لات 0

 يك :ءاسلا] ا ريثك ًافالتخا هيف اودجول هللا ريغ دنع نم ناك ولو# :لوقي 7
 ل قحا ادو هجر نم قلا ادب ااا رکاب لاسو دلاس کل 3

 ١ بارتلا نم ناسنإلا قلخ ام لوأ نأل ؛بارت نم.هقلخف ءرخآ هجو نم 5و

 © مث ءًانونسم ًاثمح ناكف ةدم رمتسا مث ًانيط ناكف ءاملا هيلع بص مث أ
 هل ةلصلص هل عمست كديب هتبرض اذإ ينعي «ًالاصلص ناكف هتدم تلاط ر

 | اذه .هرخآ ىلإ ًابصعو ءامظعو «ًامحل لجو زع هقلخ مث «راخفلاك ٠١

 ءةفطن نم مهئشنم لوأ هينب نم رخآلا قلخلاو . مدآب قلعتملا قلخلا ءادتبا ١
 نيعبرأ محرلا يف ىقبت ةفطنلا هذه «قفادلا ءاملا يهو نيهملا ءاملا يهو رز

 جيردتلاو روطتلاب بلقتت نيعبرألا مامتبو ًائيشف ًائيش لوحنت مث ءآموي ©
 اذإف ءًائيشف ًائيش روطتتو ةنوخثلاو ومنلاب أدبت مث «ةقلع امد نوكت ىتح اه"

 هغضمي ام ردقب محل نم ةعطق  ةغضم ىلإ تلقتنا ًاموي نينامث تمت |
 ىهو ًاموي نورشعو ةئام هذهف ًاموي نيعبرأ كلذك ىقبتو  ناسنإلا 4

 لكولا :كلملا .هيلإ هللا تحبي رهشأ ةعبزأ دعب ءرهشأ ةعبرآ نهشألاب
 زع هللا نذإب دسجلا يف حورلا لخدتف «حورلا هيف خفنيف «ماحرألاب |
 امأ ءامتدامو اهتقيقحو اههنك فرعن نأ عيطتسن ال حورلاو «لجو #
 حورلا نكل «ةفطنلا نم ءاسنلا ماحرأ يف مث «بارتلا نم هلصأف دسجلا 5



 K۴ حورلا نع كنولأسيو# ةدام يأ نم الو ؟يه رهوج يأ نم فرعن ال

 "© ۸١[. :ءارسإلا] يلق الإ ملعلا نم متيتوأ امو يبر رمأ نم حورلا لق

 ءامنك لوألا هءامن نأل «ءكرحتي ًأدبيف نينجلا اذه يف حورلا كلما خفتبف ا ظ

 ‹كرحتي ًايمذآ نوكي جوزلا هيف حن نأ دعب .ساسحإإ نودب راجشألا | '

 ص ناكم يأ ف نفد رهشأ ةعبرأ لبق نطبلا نك لمحلا طقس اذإ اذهلو 4

 هل هنأل ؛ثعبي الو «هيلع ةالص الو «نيفكت الو «ليسغت نودب «ضرألا ا

 8 لصيو ‹«نفکیو ل نأ بجي طقس اذإ رهشأ ةعبرأ دعبو .ءاّيمدآ سيل 7

 موي هنأل ؛ًاضيأ ئمسيو  ءاناسنإ راص هنأل ؛رباقملا يف نفذيو ءهيلع اه
 ديكأتلا يف تسيل هنع ةقيقعلا نكل «هنع قعيو ا ىعديس ةمايقلا اه

 يف نينجلا اذه لاح لك ىلع «هجورخ دعب مايأ ةعبس غلب نمع ةقيقعلاك 0

 يتلا ةدملا دعب هل لجو زع هللا نذأي مث ءارشب نوكي ىتح روطتي همأ نطب 9
 . ايندلا ىلإ جرخيف رهشأ ةعست ةداع نوكت ام رثكأ ا

 5 عبرأ ناسنإلل نأ نيبأ ةبسانملا هذبمو

 .همأ نطب يف :ىلوألا رادلا ق
 .ايندلا يف :ةيئاثلا.راذلا 5 . 
 : . خزربلا يف : ةثلاثلا رادلا ٠ ع

 لا يهو رانلا وأ ةنجلا يف :ةعبارلارادلا أ

 ديكوت يه له نكل ىلوألل راركت «أرقاط «مركألا كبروأرقا» ٠
 كبر مساب أرقا# ىلوألا نأو سيسأت اهنأ حيحصلا ؟سيسأت يه وأ :

 يذلا مركألا كبرو أرقا#و «ةيبوبرلاب قلعتي امب تنرق «قلخ يذلا
 ءردقلاب قلعتي امب ىلوألاف «عرشلاب قلعتي امب تنرق #ملقلاب ملع [)
 عرشلا دمتعي ام رثكأ ملقلاب ميلعتلا نأل «عرشلاب قلعتي امب ةيناثلاو 9

 ةنسلاو «ظفحيو بتكي نآرقلاو «ظفحيو بتكي عرشلا نأ ذإ .هيلع ي



 ةرم هللا اهداعأ اذهلف ءظفحيو بتكي ءءاملعلا مالكو «ظفحتو بتكت
 ا

 ر نتا ا نأ Oa طل نسل نإ لك : 7

 0 ا 57 1 OREO ا تی یَا
 ر ت ت

 و © وتو بذك نإ تير

 دا ةطاَح ٍةبذَك يِ[
x“ 35-89 € 2 

 نآرقلا يف الك *«ىغطيل ناسنإلا نإ الكل : ىلاعت هللا لاق

 ةيآلا هذه يف امك اًح ىنعمب نوكت نأ :اهنم يناعم ةدع ىلع درت ميركلا
 هيف ةيرم ال ًاتابثإ اذه تبثي ىلاعت هللا نأ ىنعي ءاّقح ىنعمب «الك#ف

 نيعم ًاصخش سيل انه ناسنإلا «ىنغتسا هآر نأ . ىغطيل ناسنإلا نإإ»
 هنإف ىنغتسا هسفن ىأر اذإ مدآ ينب نم ناسنإ لك «سنجلا دارملا لب
 هللا ةمحر نع ىنغتسا هنأ ىأر اذإ «دحلا ةزواجم وهو نايغطلا نم «ىغطي

 تابركلا فشك يف لجو زع هللا نع ىنغتسا هنأ ىأر اذإ «ٍلابي ملو ىغط

 هنأ ىأر اذإ «يلابي الو هللا ىلإ تفتلي ال راص تابولطملا لوصحو

 ن يس عدلا نسال ىاراذإو «ضرملا ىس ةحصلاب ىنغتسا

 هتعيبط نم ناسنإلاف اذكهو «يرعلا ىسن ةوسكلاب ىنغتسا هنأ ىأر اذإ

 .نمؤملا هنم جرخي اذه نكلو «ىنغ يف هسفن ىأر ىتم درمتلاو نايغطلا

 ىلإ رقتفم ًامئاد وهف «نيع ةفرط هللا نع ىنغتسا هنأ ىري ال نمؤملا نأل

 «هوركم لك دنع هيلإ ًأجليو «ةجاح لك هبر لأسي «ىلاعتو هناحبس هللا



 انجل ال هنأو «ةروعو زجعو فعض ىلإ هلكو هسفن ىلإ هللا هلكو نإ هنأ ىريو

 ذأ هك دم ناسالا نكل ا وهده او هالو افشا كلمت
 |€ هنإ ناسنإلا اهلمحو# :ىلاعت هلوقك اذهو «نايغطلا هتعيبط نم ناسنإ

 اأ ةيغاطلا اذه ًاددهم لجو زع لاق مث .[77 :بازحألا] *«ًالوهج ًامولظ ناك

 تولعو تيغط امهم ينعي عجرملا يأ *ىعجرلا كبر ىلإ نإ
 هللا لاق امك لجو زغ هللا لإ كعجرم ناف تيغتساو تراكتتناو

 انيلإ نإ .ربكألا باذعلا هللا هبذعيف رفكو ىلوت نم الإ# ىلاعتو كرابت
 هللا ىلإ عجرملا ناك اذإو .[15- 58 :ةيشاغلا] *مهباسح انيلع نإ مث مهءايإ

 نم الو ءادبأ هللا ءاضق نم رفي نأ دحأل نكمي ال هنإف رومألا لك يف
 معأ هنإ لوقن امبر *ىعجرلا كبر ىلإ نإ# :هلوقو «هلدعو هللا باوث

 وه ام لمشيو «ديدهتلاو ديعولا لمشي هنأ ىنعي ر ديدهتلاو ديعولا نم

 ! ي ةيعرشلا رومألا 5 ءيش لك ٤ عجرملا هللا ىلإ نأ ىنعملا نوكيف معأ

 |٠٠ هللا ىلإ هودرف ءيش يف متعزانت نإف# ةنسلاو باتكلا ىلإ مكاحتلا
 و ذإ# هللا ىلإ اهيف عجرملا ةينوكلا رومألاو ٠١[. :ءاسلا] #لوسرلاو

 | ىلإ الإ دبعلل عوجر الف .[4 :لافنألا #مكل باجتساف مكبر نوثيغتست

 |" | لصحي ام ىتح «ءاشي ام لعفي «لجو زع هللا ىلإ عجرت رومألا لك «هلل
 © هنكل ءاهردق يذلا وه هللا نإف رورشلاو نتفلاو بورحلا نم سانلا نيب

 ل نم نيذلا لتتقا ام هللا ءاش ولو# : ىلاعت هللا لاق امك ةمكحل اهردق
 | مهنمو نمآ نم مهنمف اوفلتخا نكلو تانيبلا مهتءاج ام دعب نم مهدعب

 © ۲٠۲[. :ةرقبلا] €ديري ام لعفي هللا نكلو اولتتقا ام هللا ءاش ولو رفك نم

 'ل ىغط يذلا ناسنإلا اذهل ديدهت اهيف نوكي «ىعجرلا كبر ىلإ نإ نذإ
 6 نأ وهو معأو لمشأ وه ام ًاضيأ اهيفو «هبر نع ًاينغتسم هسفن ىأر نيح
 4 ًادبع . ىهني يذلا تيأرأ» :لاق مث .رومألا لك يف ىلاعت هللا ىلإ عجرملا



 امج مج مج مج مج مج مج

 31 اذ لات قزم يحققوا aE Ae لع اذإن
 € رہ يهانلاف «يهنمو يهان ةيآلا يفف «ىلص اذإ ًادبع ىهني يذلا لجرلا ©
 مآل ؛ مكحلا ابأ شيرق يف ىمسي ناكو «لهج وبأ شيرق ةيغاط 5
 تامو مالسإلاب قرشو «هسفنب رتغاف هيلإ نوعجريو «هيلإ نومكاحتي | ر
 ىلعو هيلع هللا ىلص ىبنلا هامس لجرلا اذه «فورعم وه امك رفكلا ىلع 9:

 وهف يهنملا امأو .مكحلا ابأ هايإ مهتيمست دض “”لهج ابأ ملسو هلآ ي
 وبأ «ىلص اذإ ًادبع# دبعلا وهو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص دمحم 9
 © سانلا نتفي «سانلا مامأ ةبعكلا دنع يلصي ًادمحم نإ :هل ليق لهج 9
 + ۰ ىهنف دجاس وهو موي تاذ هب رمف <« .مهتهلآو مهمانصأ نع مهدصيو ر

 "| هرهتناف ؟لعفت اذاملف كتيبهن دقل :لاقو «مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ٠
 ىلص ًادمحم يأ هنإ لهج يبأل ليق مث . عجرف مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ا

 هقنع نأطأل هتيأر نئل هللاو :لاقف يلصي لازام ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا |«
 تحت ًادجاس موي تاذ هآر املف «بارتلاب ههجو نرفعألو «يمدقب ٣

 هنيب دجو هيلع لبقأ ال ءهمسقو هنيميب ربي نأ ديري هيلع لبقأو ةبعكلا ق
 نأ زجعو هيبقع ىلع صكنف «ةميظع ًالاوهأو رانلا نم اقدنخ هنيبو [و

 يذلا دبعلا اله « ”ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ لصي

 يف ءاج اذهلو ؟اذه لعفي فيك هلاح نم بجعتي ىلص اذإ ًادبع ىهني
 نإ تيأرأ# :لاق مث هيزاجيس هنآو یری هللا نأب ملعي ملأ تايآلا رخآ اړ

 م3 اذه ناك نإ بطاخملا اأ ينربخأ ينعي *تيأرأ# #ىدهلا ىلع ناك

 ا لاق *«ىوقتلاب رمأ وأ# .هنع هاهنت فيكف ىدهلا ىلع هيب دمحم دجاسلا :

 باب ءداهجلا باتك «ملسمو .(971) لهج يبأ لتق باب .يزاغملا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(
 . (۱۱۸) (۱۸۰۰) لهج يبأ لتق 5

 «ىنغتسا هآر نأ . ىغطيل ناسنإلا نإ :هلوق باب «نيقفانلا تافص باتك «ملسم هجرخأ (۲) زج

(FA (VA)ر  



 نكلو «ىوقتلاب رمأو ينعي واولا ىنعمب انه #وأ# نيرسفملا ضعب
 اميف ىدهلا ىلع ناك نإ تيأرأ ينعي «عيونتلل اهباب ىلع اهنأ حيحصلا
 هللا ىلص يبنلا نأل ؛ىوقتلاب هريغ رمأ وأ «ةالصلاو دوجسلا نم لعف

 حلصم هسفنب حلاص وهف كش الب ىوقتلاب رمأي ملسو هلآ ىلعو هيلع

 "| ًادمحم دجاسلا وهو يهنملا یری ينعي یری هللا نأب ملعي ملأ# .هريغل
 ةيغاطلا دبعلا اذه ىريو ىوقتلاب رمآلا ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ا

 لات و ناس قرف *ىري هللا نأب ملعي ملا ىلص اذإ ا ًادبع ىهني يذلا

 لك ملعيو «قدو يفخ امهم ءيش لك ىري هناحبس وهف «ةيؤرو ًاملع

 يلصملا ملعيو يهانلاو رمآلا ملعيف «لق وأ رثك امهمو «دعب امهم ءيش

 لك يزاجيسو «لجو زع هلل عضخ نمو «ىغط نم ملعيو «دجاسلاو

 نايبو «ىلص اذإ ًادبع ىهني يذلا ديدهت اذه نم دوصقملاو «هلمعب ناسنإ
 | امب امهنم الك يزاجيسو «هاهني نم لاحو «هلاحب ملعي ىلاعت هللا نأ
 | هللا لص هللا لوسر ىهني ناك يذلا لجرلا اذهل ديدهت اذهف .قحتسي

 ىلاعت هللا نأ لجرلا اذه ملعي ملأ ينعي «ةالصلا نع ملسو هلآ ىلعو هيلع

 يف امإ هيلع هيزاجيف .هلمعب طيح ىلاعتو هناحبس وهو «هملعیو هاري
 |٠ نعفسنل هتني مل نئل الك :لاق مث .ةرخآلاو ايندلا يف امإو ءايندلا

 م يأ ءعدرلل نوكت نأ لمتحيو ءاّقح ىنعمب هذه «الك# (ةيصانلاب
 ےل هيلع هللا ىلص هللا لوسر هاجت هب موقي ناك يذلا ءىيسلا هلعف نع هعدرل

 "| *نعفسنل# ةلمج (ةيصانلاب نعفسنل# اًقح ىنعمب وأ «ملسو هلآ ىلعو
 مك ءةيصانلاب نعفسنل هتني مل نئل هللاو :ريدقتلاو ردقم مسقل باوج
 ٠ي يف ةدعاقلا يه هذه نأل ءمسقلا باوج يقبو طرشلا باوج فذحو

 | لاق ءرخأتملا باوج فذحي هنإف طرشو مسق عمتجا اذإ هنأ ةيبرعلا ةغللا



 مزتلم وهف ترخأ ام باوج  مسقو طرش عامتجا ىدل فذحاو اپ
 نئل هللاو :هريدقت ذإ هلبق ردقم مسقلاو *نئل# طرشلا وه رخأتملا انهو |[
 ةيصانلا#و ةدشب نذخأنل يأ 4نعفسنلا ىنعمو «نعفسنل هتني مل »أ
 دارملاو «ينهذلا دهعلل ةيصانلا يف :يأ اهيف (لا)و سأرلا مدقم اه

 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص ىبنلا دعوت يذلا لهج يبأ ةيصان انه ةيصانلاب ٠

 ذخألا دارملا لهو «هتيصانب نعفسنل يأ ءاهنع هابنو هتالص ىلع ملسو أ
 اذه لمتحي ؟رانلا ىلإ هتيصانب رجي ةرخآلا يف وأ ءايندلا يف ةيصانلاب ا

 لتق نيح ردب موي يف هتيصانب ذخأ دقو ةيصانلاب ذخؤي هنأ لمتحي ءاذهو #
 ةمايقلا موي هتيصانب ذخؤي نوكي نأ لمتحيو «نيكرشملا نم لتق نم عم وا
 ذخؤيف مهاميسب نومرجملا فرعي# :ىلاعت هللا لاق امك رانلا يف فذقيف |[.
 ال نيينعمل ةحلاص ةيآلا تناك اذإو 4١[. :نمحرلا] «مادقألاو يصاونلاب ©

 وه امك ًاعيمج نيينعملا ىلع اهلمح بجاولا نإف رخآلا امهدحأ ضقاني يف
 ال نيينعم لمتحت تناك اذإ ةيآلا نأ وهو ًاقباس هانررق يذلاو فورعملا | ٠
 :ىلاعت هلوق .ًاعيمج نيينعملاب ذخألا بجاولاف رخآلا امهدحأ يفاني ©.
 نلجأ قه ا :لاق امنإو ةنررعلا ةقللا فق رئاج و وع ةركن لدب يهو «ىلوألا ةيصانلا نم لدب ةيصان #ةئطاخ ةبذاك ةيصان ب
 (ةئطاخ ةبذاك# هلوق وهو اهدعب آلا فصولل ةئطوت كلذ نوكي,نأ ا
 نوكي ام ربكأ نم نأ كش الو «بذكلاب ةفوصوم اهنأ يأ #ةبذاك 4

 اذه نإف ءىرخأ ةهلأ هللا عم نأ نوعدي نيذلا رافكلا نم لصحي ام ًابذك
 دمع أطخلل ةبكترم يأ «ةئطاخإ# «لعفلا حبقأو لوقلا بذكأ 2

 أطخلا بكترا نم ءىطاخلا ,ءىطخمو ءىطاخ نيب ًاقرف كانه نأ ملعيلو اي
 ريغ لوألاو «روذعم ٍناثلاو الھج هبکترا نم ءىطخملاو ٌلدمع 3

 .[00 :ةقاحلا] «نوئطاخلا الإ هلكأي ال :ىلاعتو كرابت هللا لاق «روذعم ا



 "د وأ ا ن ادا تال اورو لا لاو هده مع ا ولا عا

 *أ طساقلا كلذ لثمو « "”تلعف دق هللا لاقف ۲٨١.. :ةرقبلا] ©انأطخأ

 © :لاعت هللا لاق ءلداعلا وه طسقملاو ءرئاجلا وه طساقلا .طسقملاو

 | امأو# :ىلاعت لاقو .[4 :تارجحلا] 4نيطسقملا بحي هللا نإ اوطسقأو#
 م ةبكترم يأ «ةتطاخ# ًاذإ ٠١[. :نجلا] #ًابطح منهجل اوناكف نوطساقلا

 | @ ًاقداص ناك نإ ينعي «يدحتلل انه ماللا (هيدان عديلف» .ًادمع مثإلل
 0 موقلا عمتجم وه يدانلاو «هيدان عديلف ةردق هدنعو «ةوق هدنعو

 ا «ضعبب مهضعب سانئتسالاو مهافتلاو بطاختلاو مهنيب ثدحتلل

 '# ؛هيف هيلإ سانلا عمتجي يدان هلو «شيرق يف اًمظعم لهج وبأ ناكو

 . | عديلف ًاقداص ناك نإ لجو زع هللا لوقي انهف مهنوؤش يف نوملكتيو
 ٌْ مدقتف موق كل ناك نإ كودعل لوقت امك «يدحت هنأ كش ال اذهو «هيدان

 ٠ي «ةينابزلا عدنس# . يدحتلا ىلع ةلادلا تاملكلا نم كلذ هبشأ امو

 | ةكئالم ةينابزلا مهو لجرلا اذه يدان نم مظعأ مه نم اندنع ينعي
 وک يف ظالغ «دادش ظالغ مهنأب رانلا ةكئالم هللا فصو دقو «رانلا

 | لب .[1 :ميرحتلا] *مهرمأ ام هللا نوصعي ال# ةوقلا يف دادش «عابطلا

 "| نع نوزجعي ال «نورمؤي ام نولعفيو# هب هللا مهرمأ ام لك نولثتمي |*
 يق هللا نوصعي ال لجو زع هلل دايقنالا مامت يف مهنأ نيفصوب مهفصوف كلذ را

 2 ديف مدعو «نورمؤي ام نولعفيو# ةردقلا مات يف مهنأو #مهرمأ ام
 * ًالثمف «ةيصعملل نوكي نأ امإو ءزجعلل نوكي نأ امإ لجو زع هللا رمأ

 ال وهف دانعلل نوكي دقو ءزجعلل نوكي دق ًامئاق ضرفلا يلصي ال يذلا

 ا لب ءزجع مهدنع سيل رانلا ىلع نيذلا ةكئالملا نكل هللا رمأ ذفني

 8 مامت مهدنع لب ءرمألا نع رابكتسا مهدنع سيلو «ةردقو ةوق مهدنع

 )۱۲١( )٠٠١(. سفنلا ثيدح نع ىلاعت هللا زواجت نایب باب «ناميإلا باتك ءملسم هجرخأ | )١(
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 نأ هيدانو هموقو اذهل نكمي ال ةينابزلا ءالؤه «عوضخلاو للذتلا
 © واولا نيأ :لئاق لاق نإف (ةينابزلا عدنسإ :لاق اذهلو ًادبأ مهولباقي

 حي واولا نأل «نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحم اهنإ :انلق ؟#عدنس# هلوق يف

 ناك نإ هنإف نانكاس ىقتلا اذإو «ةنكاس لصولا ةزمه ةزمهلاو ةنكاس

 كلام نبا لاق «فذح حيحص ريغ ناك نإو ءرسك ًاحيحص فرحلا 9

 : هتيفلأ يف هللا همحر هپ

 قحتسا هفذحتا ا نكي ناو ** . :قيساام»نسكا انقثلا نايكاس نإ |

 فورح نم سيل ًاحيحص لوألا فرحلا ناك نإ نانكاس ىقتلا اذإ ينعي |

 «ْنكي مل## اهلصأو «اورفك نيذلا نكي مل# :ىلاعت هلوق لثم رسك ةلعلا 9
 هل نكي ملو# :ىلاعت هلوق يف امك هتمزج لعفلا ىلع تلخد اذإ مل نال هب

 ‹ رسكف ًاحيحص ًافرح لوألا ناكو «نانكاس ىقتلا انه نكل #دحأ ًاوفك |.

 فدع هنإف هلعلا قوزع مه ف رعب نعي قل هقرع لوألا تاع ذ[ انام
 . «ةينابزلا عدس ةيآلا هذه يف امك اه

 يف ليق ام «الك# يف لاقي #برتقاو دجساو هعطت ال الك# 0
 يذلا اذه عطت ال يأ #هعطت ال# :هلوق يف باطخلاو اهلبق يتلا ىلوألا 4

 نأ ءم هيبن ىمن هللا ناك اذإو «هب يلابت الو دجسا لب «ةالصلا نع كاهني ا

 ام لعفا ينعي «هنع عفاديس العو لج هنأ ينعي اذهف لجرلا اذه عيطي 1

 يف نكر دوجسلا نأل ةالصلا نع دوجسلاب رع نكل «ةالصلا انه 59

 يأ *برتقاو# :هلوقو .اهنع هب ربع اذهلف «هب الإ حصت ال ةالصلا |
 لاق امك هبر نم نوكي ام برقأ دجاسلا نأل ؛ لجو زع هللا نم برتقا ق
 ام برقأ» :لاق ثيح ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كلذ 4



 4 ا رمق E a DENS ا
 1 . مكل باجتسي نأ يرح يأ 6 “«مکل

 | ىلع هب ّنم امب ىلاعت هللا اهأدتبا ةميظع ةروس (قلعلا) ةروسلا هذه

 دوجسلاب اهمتتخا مث ‹يحولا نم مالسلاو ةالصلا هيلع هلوسر

 |٠ هتعاطب مايقلا انقزري نأ ىلاعت هللا لأسن «لجو زع هللا نم بارتقالاو

 | هدابعو «نيحلفملا هبزحو «نيقتملا هتايلوأ نم انلعجي نأو «هنم برقلاو
 . ريدق ءيش لك ىلع هنإ «نيحلاصلا

 ا )٤۸۲( )١٠١(. دوجسلاو عوكرلا يف لاقي ام باب «ةالصلا باتك «ملسم هجرخأ )١(

 را (11795) دوجسلاو عوكرلا يف نآرقلا ةءارق نع يهنلا باب «ةالصلا باتك ءملسم هجرخأ )١(
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 ردقلا ةروس ريسفت
Xx22  XOXOXOXOXOXOxXOx Ex Ex Ox Ox êx êx dx êx êxê» 
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 هل () رَدَقْلأ ل 00 را ِرْدَفْلأ هَل ىف هتلر 0 لإ
 م 7 سم | > م. مع تمد مص ع 3 ا

 لك نم مهر ES ل ربك فلأ نم

 نزا ت یوا ب
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 .اهيلع مالكلا مدقت ةلمسبلا

 هللا ىلإ دوعي انه ريمضلا #هانلزنأ انإ# «ردقلا ةليل يف هانلزنأ انإ# ْ

 ىلاعت هللا ركذو «نآرقلا ىلإ دوعي «هانلزنأ# هلوق يف ءاهلاو ءلجو زع |.
 ءيش ال يذلا ميظعلا ىلاعتو هناحبس هنآل #هانلزنأ انإ# ةمظعلاب هسفن ©

 ةيالا هذه لثم ةمظعلا ةغيصب ًانايحأ هسفن ركذي ىلاعت هللاو ءهنم مظعأ 5

 انلزن نحن انإ# : ىلاعت هلوق لثمو #ردقلا ةليل يف هانلزنأ انإ# ةميركلا ,
 يحن نحن انإ9 :ىلاعت هلوق لثمو .[4 :رجحلا] 4نوظفاحلا هل انإو ركذلا ٠

 «نيبم مامإ يف هانيصحأ ءيش لکو مهراثآو اومدق ام بتكنو ىتوملا 5
 الإ هلإ ال تلا انآ نإ لكم دحا ولا ةفيصب هبت ركذي أ ًاناخأو [1: :سيل | |

 «ميظع دحاو هنأل كلذو ١4[. :هط] # يركذل ةالصلا مقأو يندبعاف انأ 2

 ريمض يتأي ةينادحولا رابتعابو ءةمظعلا ريمض يتأي ةفصلا رابتعابف 75

 ءاهلا يهو هب لوعفملا ريمض #هانلزنأ# :هلوق يف ريمضلاو .دحاولا اء

 يرتمي الو «مولعم رمأ اذه نأل ؛ركذ هل قبسي ل نإو نآرقلا ىلإ دوعي 9

 ردقلا ةليل يف ىلاعت هللا هلزنأ ء ميركلا نآرقلا لازنإ كلذب دارملا نأ ين دحأ اي

۳ 
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 كوك ههه هه" يهب وع سجس هكا

 | ةليل يف هلازنإ انأدتبا : اهانعم نأ حيحصلا ؟ردقلا ةليل يف هلازنإ ىنعم امف

 :ىلاعت هلوق كلذ ليلدو اذه يف كش ال ناضمر يف ردقلا ةليلو ءردقلا

 ىدهلا نم تانيبو سانلل ىده نآرقلا هيف لزنأ يذلا ناضمر رهش#
 ناضمر رهش# ينعأ ةيآلا هذه تعج اذإف .[185 :ةرقبلا] (ناقرفلاو

 نيبت #ردقلا ةليل يف هانلزنأ انإ9 :ةيآلا هذه ىلإ 4نآرقلا هيف لزنأ يذلا
 ةماعلا ضعب دنع رهتشا ام نأ فرعن اذببو ءناضمر يف ردقلا ةليل نأ ميك

 الو هل لصأ ال نابعش رهش نم فصنلا ةليل يه ردقلا ةليل نأ نم |.
 ةليلك نابعش نم فصنلا ةليلو «ناضمر يف ردقلا ةليل نإف ءهل ةقيقح 9
 و نم نهريغو مرحمو ءرفصو «عيبرو «ىدامجو «بجر نم فصنلا .

 ر | ثيداحأ وهف اهيف مايقلا لضف يف درو ام ىتح ؛ءيشب صتخت ال روهشلا
 ® موي وهو اهموي صيصخت نم درو ام كلذكو «ةجح اهب موقت ال ةفيعض

 ي نكل «ةجح اهب موقت ال ةفيعض ثيداحأ اهنإف مايصب نابعش نم فصنلا
 اميف ةفيعضلا ثيداحألا ركذ يف نولهاستي هللا مهمحر  ءاملعلا ضعب |

 رمأ اذهو نكامألا وأ ءروهشلا وأ «لامعألا لئاضف : لئاضفلاب قلعتي 9
 ءام ءيش لضف يف ةفيعضلا ثيداحألا تقس اذإ كنأل كلذو «يغبني ال ي
 هيلع لوسرلا ىلإ هبسنيو ‹ حيحص كلذ نأ دقتعي فوس عماسلا نإف [

 "6 نابعش نم فصنلا موي نأ مهملاف «ريبك ءيش اذهو مالسلاو ةالصلا :

 م ةليلف ءروهشلا رئاس نود ءيشب ناصتخي ال نابعش نم فصنلا ةليلو
 مويو «ردقلا ةليل تسيل فصنلا ةليلو «مايق لضفب صتخت ال فصنلا
 لكَ يبنلا نأب ةنسلا تتبث نابعش رهش معن «مايصب صتخي ال فصنلا

 قلعتي امم كلذ ىوس امو “اليلق الإ هنم رطفي ال ىتح هيف مايصلا رثكي

> 

 3 موص با «/ ي رح 1 باب 3 ايصلا باتک 3 و )١1959(. نابعش باب 3 ۱ بناتك «ىراخبلا هج 3 )۱( 0
 چا . )١١95( )۱۷١ -۱۷١( موص نم رهش يخي ال نأ بابحتساو هريغو ناضمر يف كو يبنلا مايص 3
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 هز ف

 رل ةثالث موص لضفك روهشلا رئاسل ام الإ ي يبنلا نع تبثي مل همايصب ||
 ءرشع عبارلاو ءرشع ثلاثلا يف نوكت نأو ”رهش لك نم مايأ ©,

 1 . ضيبلا مايأ يهو ءرشع سماخلاو أي
 + وه ردقلا :لاق نم ءاملعلا نم «ردقلا ةليل ىف# :ىلاعت هلوقو

 9 فرش وذ يأ (ريبك ردق وذ وأ «ميظع ردق وذ نالف) لاقي امك فرشلا
 ام اهيف ردقي هنأل ءريدقتلا ردقلاب دارملا :لاق نم ءاملعلا نمو «ريبك

 انك: انإ ةكرابم ةليل يف هانلزنأ انإ# :للاعت هللا لوقل ةنسلا يف :نوكي [''
 /*" .نيبيو لصفي يأ ٤[. ء۳ :ناخدلا] #ميكح رمأ لك قرفي اهيف .نيرذنم ©

 © ردق تاذ اأ كش ال ردقلا ةليلف «نيينعملل لماش هنأ حيحصلاو 5
 ل ءايحإلا نم ةنسلا كلت يف نوكي ام اهيف ردقي هنأو «ريبك فرشو ءميظع اپ

 ةليل ام كاردأ امو# :العو لج لاق مث .كلذ ريغو قازرألاو ةتامإلاو 7

 يهو «ميخفتلاو ميظعتلا اهنم دافتسي ةغيصلا هذهب ةلمجلا هذه «ردقلا ي
 مث نيدلا موي ام كاردأ امو# :ىلاعت هللا لاق «ميركلا نآرقلا يف ةدرطم | ڕ
 ام ةقاحلا# : ىلاعت لاقو ١18[. ء۷١ :راطفنالا] * نيدلا موي ام كاردأ ام 7

 امو ةعراقلا ام ةعراقلا# .[* ١ :ةقاحلا] #ةقاحلا ام كاردأ امو ةقاحلا عف

 اهفرشو اعأشو ردقلا ةليل كملعأ ان يأ # ردقلا ةليل ام كاردأ امو# 2

 ا روس يللا ر ف ا ا اهم
 فلأ نم يأ «رهش فلأ نم ريخ ردقلا ةليل :باوجلا «ردقلا ةليل 8
 امو ءاهيف لمعلا باوث انه ةيريخلاب دارملاو ءردقلا ةليل هيف سيل رهش يه

 ةرشع سمو ةرشع عبرأو «ةرشع ثالث ضيبلا مايص باب «موصلا باتك «يراخبلا هجرخأ 2 )١(

 )١١70( )١95(. رهش لك نم مايأ ةثالث مايص بابحتسا باب مايصلا باتك ءملسمو )١19181(.

 | :لاق انهف ميظعتلاو ميخفتلا ينعت ةغيصلا هذهف «ةعراقلا ام كاردأ 1



 ا م ناك كلو لا ده لع راو بقنا نما ىلاعت هللا ل 5
 © كلت يف ثدحي ام ركذ مث «هبنذ نم مدقت ام هل رفغ ًاباستحاو ًاناميإ اهماق ©

 نأل ؛ًائيشف ًائيش لزنت يأ «اهيف حورلاو ةكئالملا لزنت# :لاقف ةليللا

 ضرألا ىلإ ةكئالملا لزنتتف عبس تاومسلاو «تاومسلا ناكس ةكئالملا |[.

 © ىلع ناونع ضرألا يف ةكئالملا لوزنو «ضرألا ألمت ىتح ًائيشف ًائيش 9
 هنأ ناك ءيش لوخد نم ةكئالملا تعنتما اذإ اذهلو «ةكربلاو ريخلاو ةمحرلا ف

 | ولخي دق هلوخد نم ةكئالملا تعنتما يذلا ناكملا اذه نأ ىلع ًاليلد كلذ
 © ًاتيب لخدت ال ةكئالملا نإف ءروصلا هيف يذلا ناكملاك ةكربلاو ريخلا نم

 ول قا انين تناك اد ةروضلا نال :«ةمرع روم قي رو روض هيف
 عنتمت الف اذه ىلعو «ةزئاج اهنأ ىلع ءاملعلا رثكأف «ةدخم وأ شارف

 ةكئالملاف «ًاعونمم كلذ ناكل تعنتما ول هنأل .ناكملا لوخد نم ةكئالملا

 وه «حورلاو# .ةكربو ريخ مهلوزنو «ةرثكب ردقلا ةليل يف لزنتت ي
 |٠٠ :ىلاعت هلوقو ءهلضفو هفرشل ركذلاب هللا هصخ مالسلا هيلع ليربج 3

 6 يأ هللا نذإ نأل ؛ينوكلا نذإلا هب دارملاو .هرمأب يأ مجبر نذإب أ

 أ :ىلاعت هلوقف «يعرش نذإو ءينوك نذإ :نيمسق ىلإ مسقني -هرمأ. اه
 0 هب نذأي ملام يأ ۲١[. :ىروشلا] هللا هب نذأي لام نيدلا نم مهلاوعرش#» 5
 هم نإ نذإب سيل هنكل «هللا نود نم عرش دقف ءاردق هب نذأ دق هنأل ءًاعرش 5

 يردقلا هرمأب یا )مر نذإب# ةيآلا هذه ف امك يردق نذإو « يعرشلا 1

 ام رمأ لكب يأ ءابلا ىنعمب (نم# نإ ليق «رمأ لك نمل :هلوقو 9
 ۾ ةكئالملا لزنت نإ لوقن اننكل ءوه ام ملعن ال مهبم وهو هب هللا مهرمأي ا
 ر انه ةلمجلا (يه مالسإ» .ةكربلاو ةمحرلاو ريخلا ىلع ناونع ضرألا يف |
 1 ءملسمو .(0970) ةروص هيف ًاتيب ةكئالملا لخدت أل تاب ءسابللا بانك :يراخبلا ةجرخأ 0) 5

 م ريوصن ميرڪ ب س را ًاتيب نولخدي ال مالسلا مهيلع ةكئالملا نأو «ناويحلا ةروص ريوصت ميرحت باب «ةنيزلاو سابللا باتك
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 يأ «مالس يه» :ريدقتلاو «مدقم اهيف ربخلاو «ربخو أدتبم نم ةنوكم |

 نم اهيف ملسي نم ةرثكل «مالسلاب ىلاعت هللا اهفصوو «مالس ةليللا هذه
 ًاباستحاو ًاناميإ ردقلا ةليل ماق نم» لَك يبنلا لاق ءاهتابوقعو ماثآلا اج

 اهئابو نم ةمالس هنأ كشال بونذلا ةرفغمو « “"«هبنذ نم مدقت ام هل رفغ | '

 ىتح ةليللا هذه يف ةكئالملا لزنتت يأ #رجفلا علطم ىتح# .اهتابوقعو 8

 . ردقلا ةليل تهتنا رجفلا علط اذإو ءرجفلا علطم ىلإ يأ ءرجفلا علطم ا
 نم ءزج يأ يف نكل ءناضمر يف ردقلا ةليل نإ انلق نأ قبس : هيبنت 5

 ؟هرخآ وأ .هطسو وأ «هلوأ يفأ ناضمر

 «لوألا رشعلا فكتعا لي يبنلا نإ :اذه ىلع باوجلا يف لوقن
 رخاوألا رشعلا يف اهنإ :هل ليق مث ءردقلا ةليلل ًايرحت طسوألا رشعلا مث ٠

 نم رخاوألا رشعلا يف ردقلا ةليلف ًاذإ ‹ ”رخاوألا رشعلا فكتعاف و

 «نيرشعو ىدحإ ةليل يف نوكت دق ملعأ هللا ؟اهنم ةليل يأ يفو .ناضمر اپ

 لك ةنيعم ةليل يف اهل ديدحت تأي ملف ءامهنيب اميف وأ «نيثالثلا ةليل يف وأ ©
 يف ىأرو نيرشعو ىدحإ ةليل ردقلا ةليل هيب يبنلا يرأ اذهلو «ماع ي
 ةليللا كلت ءامسلا ترطمأف «نيطو ءام يف اهتحيبص يف دجسي هنأ مانملا | ي

 هدجسم ناكو «هدجسم يف وی يبنلا لصف «نيرشعو ىدحإ ةليل يأ 9

 اهحابص ايب يبنلا دجسف «فقسلا نم ءاملا برست عنمي ال شيرع نم م
 ىلع مهنع هللا يضر ةباحصلا ىأرو «نيطلاو ءاملا يف رجفلا ةالص يف يأ |

 ىدحإ ةليل يف تناك ةليللا كلت يفف « ”نيطلاو ءاملا رثأ هتهبج 8#

 | باتك ءملسمو )75١١5(. ردقلا ةليل لضف باب ءردقلا ةليل لضف باتك «يراخبلا هجرخأ 5 )١(

 .(11/0) )۷٦١( حيوارتلا وهو ناضمر مايق يف بيغرتلا باب «نيرفاسملا ةالص +
 باب «مايصلا باتك « ملسمو ..)8١7(«2 .دوجسلا باب «ناذألا باتك «يراخبلا هجرخأ (؟) 2

 )/١171()5١5(. ردقلا ةليل لضف ف

 -.(5١١7)رخاوألا عبسلا يف ردقلا ةليل سامتلا باب ءردقلا ةليل لضف باتك «يراخبلا هجرخأ (۳)

 ,aun ١ ب يو A Foe بس LR re مي: ا4
 ےک ا کے کے ی ی کے کی نے ی او



 يأ يفو ٠ ""«رخاوألا رشعلا يف اهوسمتلا» :لاق كلذ عمو «نيرشعو
 © نم ةنس تاذ ةباحصلا اهآرو . "”«رخاوألا رشعلا نم رتولا يف» :ةياور

 ۱ يف تأطاوت دق مكايؤر ىرأ» :ِهكَي لاقف ءرخاوألا عبسلا يف نينسلا

 | ٠ "«رخاوألا عبسلا يف اهرحتيلف ايرحتم ناك نمف «رخاوألا عبسلا

 تسيلف ءرشعلا لك يف يهف ماوعألا ةيقب يف امأ «ةنسلا كلت يف ينعي

 | فو «نيرشعو ىدحإ ةليل يناثلا ماعلا يفو «نيرشعو عبس ةليل ماعلا
 © لجو زع هللا اهمهأ امنإو . .اذكهو نيرشعو سه ةليل ثلاثلا ماعلا ©

 ] : نيتميظع نيتدئافل يب
 ٠أ نأل ءلساكتملا نم اهبلط يف قداصلا نايب :ىلوألا ةدئافلا 1

 ءاهكردي نأ لجأ نم لايل رشع بعتي نأ همهم ال اهبلط يف قداصلا 9.
 ' .ةدحاو ةليل لجأ نم لايل رشع موقي نأ لسكي لساكتملاو ,

 ما املك هنأل ؛لامعألا ةرثكب نيملسملا باوث ةرثك : ةيناثلا ةدئافلا 0

 .باوثلا رثك لمعلا رثك
 © تتولا يف سانلا نم ريثك طلغ ىلإ هبنأ نأ دوأ ةبسانملا هدو ١-2 أ

 ما ةليل يف كنإف «ةرمعلا ءادأ يف نيرشعو عبس ةليل نورحتي ثيح رضاحلا ,

 | صيصختو ءاورثكو سانلاب صغ دق مارحلا دجسملا دجت نيرشعو عبس ١
 و
 . (511) )۱۱١۷( اهبلط ىلع ثحلاو ردقلا ةليل لضف باب «مايصلا باتك ءملسمو = | ©

 رخاوألا رشعلا نم رتولا يف ردقلا ةليل يرحت باب ءردقلا ةليل لضف باتك ءيراخبلا هجرخأ )١(
 )1179()51١(. اهبلط ىلع ثحلاو ردقلا ةليل لضف باب «مايصلا باتك «ملسمو .(73071)
 رخاوألا رشعلا نم رتولا يف ردقلا ةليل يرحت باب ءردقلا ةليل لضف باتك «يراخبلا هجرخأ (۲)

 ْ . )١١565( )۲٠۷( اهبلط ىلع ثحلاو ردقلا ةليل لضف باب «مايصلا باتك ءملسمو 1 )۲٠۱۷(.

 1 )٠٠٠٠١(. رخاوألا عبسلا يف ردقلا ةليل سامتلا باب ءردقلا ةليل لضف باتك «يراخبلا هجرخأ () 3
 1 .(700) )1١150( اهبلط ىلع ثحلاو ردقلا ةليل لضف باب «مايصلا باتك ءملسمو ٠
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 | اهصصخب مل 5 هللا لوسر نال ,عدبلا نم ةزدعلاب .ةيزكضو 5 ةليل آر

 ملف «هلوق يف ةرمعب نيرشعو عبس ةليل يأ اهصصخي ملو «هلعف يف ةرمعب #

 عبس ةليل حتفلا ماع يف هنأ عم ناضمر نم نيرشعو عبس ةليل رمتعي وب
 ةليل اورحت ةمألل لقي ملو ءرمتعي مو ةكم يف ناك ناضمر نم نيرشعو |.

 مايقلاب نيرشعو عبس ةليل ىرحتن نأ رمأ امنإو «ةرمعلاب نيرشعو عبس ®
 نأ نيبتي ًاضيأ هبو «سانلا نم ريثك أطخ نيبتي هبو «ةرمعلاب ال اهيف اف

 هلوسر ةنس وأ « هللا باتك نم ليلدب «ةريصب ىلع الإ هللا دبعت نأ رذحاف 9.
 . مهتنس عابتاب انرمأ نيذلا نيدشارلا ءافلخلا لمع وأ ةا يب
 :ردقلا ةليلل ةددعتم لئاضف ةميركلا ةروسلا هذه يفو 5

 رشبلا ةياده هب يذلا نآرقلا اهيف لزنأ هللا نأ :ىلوألا ةليضفلا ١
 ةرعللاو ايندلا ف مهتداعسو ر

 يف ميظعتلاو ميخفتلا نم ا هيلع لدي ام : ةيناثلا ةليضفلا 9
 . #ردقلا ةليل ام كاردأ امو# :هلوق را

 . رهش فلأ نم ريخ اهنأ : ةثلاثلا ةليضفلا ر

 الإ نول ا ءاهيف لزنتت ةكئالملا نأ :ةعبارلا ةليضفلا 4

 ١1 . ةمحرلاو ةكربلاو ريخلاب و
 | باقعلا نم اهيف ةمالسلا ةرثكل «مالس اهنأ :ةسماخلا ةليضفلا را
 4 . لجو زع هللا ةعاط نم دبعلا هب موقيامب باذعلاو 4

 موي ىلإ ىلتت ةلماك ةروس اهلضف يف لزنأ هللا نأ : ةسداسلا ةليضفلا 5

 .ةمايقلا |[



TE 

 .(۲۷۲) ص هجيرخت مدقت (۱) 9



 ا ا 0 5007 0 ل 1 0 1
 ا ا ناک © 4

 نبدأ هل نوصل 9-57 ٠

 . ¢( ) مبا نيد 1 7 0 وشيق 1

 . اهيلع مالكلا مدقت ةلمسبلا

 باتكلا لهأ نم اورفك نيذلا نكي 13 : لجو زع هللا لوقي 7
 مهو «باتكلا ا لما نم رافكلا ناك ام ينعي #نيكفنم نيك رشملاو أ
 يبنلا تح نأ ىلإ تتقن مهفحص نأل كلذب اومس «ىراصنلاو دوهيلا [

 لهآ مه نكلو «رييغتلاو ليدبتلاو فيرحتلا نم اهيف ام عم ةَ ٠

 نك رشملاو# ليجنإلا مهل ىراصنلاو «ةاروتلا مهل دوهيلاف .باتكلا 5

 «مهريغ نمو ليئارسإ ينب نم سنج لك نم ناثوألا ةدبع مه نوكرشملا |
 رفكلاو كرشلا نم هيلع مه امل نيكرات يأ *نيكفنم# ءالؤه نكي مل ©

 «ءيش لك يف قحلا هب نيبي ام ةنيبلاو 4ةنيبلا مهيتأت ىتح# هنع نيكفنمو يف
 ةالصلا هيلع يبنلا لاق اذهلو «ةنيب ىمسي هنإف نحلا هب نيبي ءيش لكف | ٠
 نوكيو «ةنيب وهف قحلا هب ناب ام لكف < "”(يعدملا ىلع ةنيبلا» :مالسلاو ©,

 لاق ةنيبلا ؟انه هللا اهركذ يتلا ةنيبلا يه امف «هبسحب ءيش لك يف ا

 نبا هللا لوسر دمحم ةي يبنلا وه لوسرلا اذهو هللا نم لوسر# 5

 . )١1751( ىعدملا ىلع ةنيبلا نأ يف ءاج ام باب «ماكحألا باوبأ «يذمرتلا هجرخأ 3 )١(



 "٠ نأب ريدج مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل ؛هل اميظعت *لوسر# ةركنلا ©.

 a 5 ةديبلا ةروش وينا | 9

 1 ينعي هللا نم لوسر# ولغ الو صقن ريغ نم هب قئاللا ميظعتلا مظعي وو
 01 لاعتو كرات هللا لاق ءارجذتو ايش نيلاعلا لإ: هلشرأ هللا نأ

 لزن يذلا كرابت# :لاقو .[۷4 :ءاسلا] «ًالوسر سانلل كانلسرأو# ©

 هيلع دمحم وهف ١[. :ناقرفلا] «ًاريذن نيملاعلل نوكيل هدبع ىلع ناقرفلا
 ةالصلا هيلع ليربج ةطساوب هللا دنع نم لسرم مالسلاو ةالصلا | ٠

 يحولاب لكوم هلسر ىلإ نيملاعلا بر لوسر وه ليربج نأل ؛مالسلاو 89

 أرقي ينعي «ةرهطم ًافحص ولتي# .هدابع نم هللا ءاش نم ىلع هب لزني ي
 ام وأ حوللا وأ ةقرولا يهو ةفيحص عمج 4ًافحص# «سانللو هسفنل 5

 لئاذر نمو «كرشلا نم ةاقنم يأ *ةرهطم# هب بتكي امم كلذ هبشأ ا9'
 هذه يف يأ «اهيفإ# ةسدقم ةهيزن اهنأل ءءوسي ام لك نمو .قالخألا ي
 |٠ «باتك عمج بتكف «ةميق تابوتكم يأ :بتك (ةميق بتكا# فحصلا [':

 هللا اهبتك ةميق تابوتكم فحصلا هذه يف نأ و .«بوتكم ىنعمب »

 يأ «كلذك هدجو نآرقلا حفصت اذإ ناسنإلا نأ مولعملا نمو «لجو زع 0

 |٠٠ نم نآرقلا هب ءاج ام ىلإ رظنا «ةميق تابوتكم يأ ًابتك نمضتي هدجو 5:
 «كلذب ًاءولمب هدجت هحيبستو هدمحو «هيلع ءانثلاو «لجو زع هللا ديحوت ,

 نيرجاهملا هباحصأ فصوو لَك يبنلا فصو نم نآرقلا يف ام ىلإ رظنا |ي
 نم نآرقلا هب ءاج ام ىلإ رظنا «ناسحإب مهل نيعباتلا فصوو راصنألاو اي
 قالخألا نم كلذ ريغو .«جحلاو «مايصلاو «ةاكزلاو «ةالصلاب رمألا يي

 0 كلذكو .هسفنب ميق وهف نآرقلا هب ءاج ام لك نأ دجت ةلضافلا | ر

 نأ نكمي ال هنأ ةيآلا هذه يف هللا ريخأ ًاذإ ة بتك ايفو هريغل 9



 لاق باوحلا ؟مهكرشو مهرفك نع «مهنيد نع اوكفنا له ةنيبلا مه ع 0

 مهتءاج ام دعب نم الإ باتكلا اوتوأ نيذلا قرفت امو# :ىلاعت هللا #

 نمآ نم دوهيلا نمو «ةشبحلا كلم يشاجنلا لثم نمآ نم ىراصنلا نمف | ر ءرفك نم مهنمو «نمآ نم مهنم ءاوفلتخا ةنيبلا مهتءاج امل ينعي (ةنيبلا يي
 نم مهنمو «نمآ نم مهنمف  هنع هللا يضر  مالس نب هللادبع لثم ًاضيأ 9,

 ةثعب لبق سانلا راصف ءاونمآ نيذلا شيرق نم نيكرشملا رثكأ امو «نمآ 8:

 ىتح رفكلا نم هيلع مه ام ىلع اولازي ل مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا يم
 : ىلاعت لاق امك اوفلتخاو اوقرفت ةنيبلا مهتءاج امل مث ءةنيبلا مهتءاج |

 تانيبلا مهءاج ام دعب نم اوفلتخاو اوقرفت نيذلاك اونوكت الو 9
 .[ 66 :نارمع لآ] 4 ميظع باذع مهل كئلوأو 1

 رات يف ني 0
 سي 2

 مفدي هك رش تع ر ولا ساس و 00
 فراق ل

 4 منهج ران يف نيكرشملاو باتكلا لهأ نم اورفك نيذلا نإل
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 سيب بسسس

0 

 تسمم

 1 هتبرع يمجعأ مسا هنإ :ليقو «ةمهحلا نم ذوخأم وهف ءاهداوسو
 ءرانلا ءامسأ نم مسا #منهج# ظفل ينعأ هنإف ناك اًّيأو .برعلا

 نايب انه نم #نيك رشملاو باتكلا لهأ نم اورفك نيذلا نإ# :هلوقو
 ر ىلعو «اورفك نيذلا نإ :هلوق يف لوصوملا مسإلا ماهإ ينعأ «مايبإلل |
 © رمألاو «(ىراصنلاو دوهيلا) مهو رافك باتكلا لهأ نأ يضتقيف اذه 9

 + ىلص دمح هللا لوسرب اونمؤي مل نيح رافك ىراصنلاو دوهيلا نإف «كلذك
 ءرخآلا مويلاو هللاب نونمؤم مهنإ :اولاق نإو «ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا |

 اهب نوفلزتي يتلا تارابعلا نم كلذ هبشأ امو ةمحرلاب مهاتومل نوعديو ©9:

 دمحمب اونمال رخآلا مويلاو هللاب نونمؤي اوناك ول ذإ «نوبذاك مهنإف

 ةاروتلا يف هفصو دجو دق ايب يبنلا نأل ءمهلسرب اونمآل لب ي ٠
 © نوعبتي نيذلا# فارعألا ةروس يف ىلاعتو كرابت هللا لاق امك ليجنإلاو

 16 ليجنإلاو ةاروتلا يف مهدنع ًابوتكم هنودجي يذلا يمألا يبنلا لوسرلا

 مهيلع مرحيو تابيطلا مهل لحيو ركنملا نع مهاهنيو فورعملاب مهرمأي
 4 ينب اي# ليئارسإ ينبل لاق هيي ىسيع نإ لب ٠١١[. :فارعألا] *# ثئابخلا 2

 هل ارشبمو ةاروتلا نم يدي نيب امل ًاقدصم مكيلإ هللا لوسر نإ ليئارسإ اه

 لوسرلا اذه ءاج املف ١[. :فصلا] #دمحأ همسا يدعب نم يتأي لوسرب ٠

 لو هوبذكو «نيبم رحس اذه :اولاق «تانيبلاب ىسيع هب رشب يذلا ا
 هللا لص دمحمب اونمآ دقف «ىراصنلاو دوهيلا نم ًاليلق ًارفن الإ هوعبتي |

 ؛ ةقيلخلا رش يأ «ةيربلا رش مه كئلوأ# .هوعبتاو ملسو هلآ ىلعو هيلع ©
 دوهيلا) نم مدا ينب نم رافكلا نوكيف اذه ىلعو «ةقيلخلا يه ةيربلا نأل و

 يف امامت كلذ هللا نيب دقو (قئالخلا رش) ةيربلا رش (نيكرشملاو ىراصنلاو

 :لافنألا] *نونمؤي ال مهف اورفك نيذلا هللا دنع باودلا رش نإ# :هلوق ,ّ

 ال نيذلا مكبلا مصلا هللا دنع باودلا رش نإ# :ىلاعت لاقو .[50 ع



 مهو اولوتل مهعمسأ ولو مهعمسأل ًاريخ مهيف هللا ملع ولو «نولقعي |
 ىراصنلاو دوهيلا نم رافكلا ءالؤهف ۲١[. :لافنألا #نوضرعم

 هب نلف ةيربلا رش مه اوناك اذإو «لجو زع هللا دنع ةيربلا رش مه نيكرشملاو

 | نأ ًادبأ نكمي الو ءرشلا هنم قثبني ريرشلا نأل ءرش لك الإ مهنم عقوتن
 © «كرشملاب لَك يبنلا قثو امك مهنم نيقداصلاب قثن دق «مهم نظلا نسحن

 -إ نكل . "ةرجهلا قيرط ىلع هلديل هرجأتسا نيح «طقيرأ نب هللادبع
 1 ءالؤه مكح هللا ركذ الو ءرش مهنأل .مهنم قثوي ال مهروهمجو مهبلاغ

 © نإ# :لاقف نينمؤملا مكح ركذ نيكرشملاو ىراصنلاو دوهيلا نم رافكلا
 هي ميركلا نآرقلاو #ةيربلا ريخ مه كئلوأ تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا

 22| رانلا باحصأب يتأيو «هلباقي امو ىنعملاب ىتؤيف «يناعملا هيف ىنثت يناثم
 ءارج ملهو «بيغرتلا تايآو بيهرتلا تايآب يتأيو «ةنجلا باحصأو
 و «ءاجرلاو فوخلا نيب لجو زع هللا ىلإ ًارئاس ناسنإلا نوكي نأ لجأل
 ٠ | يطعي هنأ كش ال عيضاوملا عيونتو بيلاسألا عيونت نإف «لمي الئلو

 "4 نإف «ةدحاو ةريتو ىلع مالكلا ناك ول ام فالخب ءاعافدناو ةوق سفنلا

 | تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نإ هسفن كرحتت الو لمي دق ناسنإلا

 €٠ اولمعو اونمآ نيذلا مه لجو زع هللا قلخ ريخف (ةيربلا ريخ مه كئلوأ
 ۾ هللا عطي نمو# :هلوق يف هللا اهنيب عبرأ تاقبط ىلع مهو «تاحلاصلا

 | نيقيدصلاو نييبنلا نم مهيلع هللا معنأ نيذلا عم كئلوأف لوسرلاو

 .© تاقبط يه عبرألا تاقبطلا هذه .[16 :ءاسلا] «نيحلاصلاو ءادهشلاو

 ف مث «ةلاسرلا ةقبط ةوبنلا تاقبط ىلعأو «ةوبنلا ةقبط :اهالعأ نينمؤملا

 .هنع هللا يضر ركب وبأ نيقيدصلا سأر ىلعو «ةيقيدصلا ةوبنلا دعب

 اهل )٠۹٠٠( ةنيدملا ىلإ هباحصأو ةي ىبنلا ةرجه باب «راصنألا بقانم باتك «يراخبلا هجرخأ )١(



 خيذلا نإ ليقود ملعلا ااولوأ نإ لق «ءادهشلا ةا ةقيطلا ر
 يذلاو «ةضقانم نودب ًاعيمج نيينعملا لمتحت ةيآلاو هللا ليبس يف اولتق #

 نأ ةضقانم نودب نيينعم لمتحت تناك اذإ ةيآلا نأ نآرقلا رسفمل ىغبني

 اولتق نيذلا مهو «ملعلا اولوأ مه ءادهشلاف «ًاعيمج نيينعملا ىلع اهلمحي |

 #5 الإ لسرلل نيعبتملا رئاس قوف ةيلاع مهتبترم مهلكو هللا ليبس يف #9,
 3 نيذلاف' «تاقبطلا ىندأ مهو #«نيحلاصلاو# :ىلاعت لاق نيالا يل
 ر | ريخ يأ «ةيربلا ريخ مه مهتاقبط فالتخا ىلع تاحلاصلا اولمعو اونمآ 5

 دنع مهؤازجإ» لاقف مهءازج نيب مث ءاياربلا نم لجو زع هللا قلخ ام 8 |

 نينمؤملا ىلع ءانثلا هللا مدق انهو #راهنألا اهتحت نم يرجت تانج مهر 1

 مظعأ مهيلع هللا ءانث نأل «مهئازج ركذ ىلع تاحلاصلا اولمع نيذلا 1
 موي يف مهؤازج وه يذلا ءازحلا ىلع همدق كلذلف «ةبقنم ىلعأو ةبترم ا

 «راہألا اهتحت نم يرجت ندع تانج مهر دنع مهؤازج# ةمايقلا ,
 تانجلا نإ :لاق هيي يبنلا نأل ءاهعاونأ درسا اهعمج *تانج# |

 امو امهتينآ ةضف نم ناتنجو ءامهيف امو امهتينآ بهذ نم ناتنج» ره

 بر ماقم فاح نار :لاعت هللا لوق ريشي اذه ليو ٠ ""امهيف ب
 :لاق مث «نيتنجلا نيتاه فاصوأ ركذ مث ٤١[. :نحرلا] ناتنج 5

 اهركذ يتلا تانجلاو تانج مهلف .[11 :نحرلا] 4ناتنج امهنود نمو هو

 لزانم نع ةرابع ىه تاحلاصلا نيلماعلا نينمؤملل ءازج ىلاعت هللا أر

 «تآر نيع ال ام ف «نيقتملا نينمؤملل لجو زع هللا اهدعأ ةميظع اي:

 هذه يف ناسنإل نكمي الو «رشب بلق ىلع رطخ الو «تعمس نذأ الو ا
 ءروصتن امم لجأو ىلعأ هنأل ءأدبأ ةرخآلا ميعن فيك روصتي نأ ايندلا أر
 الإ ايندلا يف امم ةنجلا يف سيل) امهنع هللا يضر سابع نبا لاق ©.



 : لجو زع لاق ءًاميظع ًافالتخا فلتخت قئاقحلا اهنكل .« "”(ءامسألا |
 نمو «هنع حوزنلا مدعو ناكملا يف ةماقإلا ىنعمب ندعلا ندع تانج# 4
 نم هيلع وه امع ًالوحت بلطي ال مهنم دحاو لك نأ ةنجلا لهأ ميعن مات يب
 يف هنأ هبلق يف سحب الو «هنم لمكأ ًادحأ نأ ىري ال هنأل «ميعنلا |
 الل :ىلاعتو كرابت هللا لاق لمكأو هنم ىقرأ وه نمل ةبسنلاب ةضاضغ 8
 نأل هيلع مه امع ًالوحت نوغبي ال يأ ٠٠۸[. :فهكلا] #ًالوح اهنع نوغبي ,

 نم# «رابنألا اهتحت نم يرجت# ندع تانج تانجلا هذه ىلاعت هللا ىمس 9
 ىلع وهف الإو اهراجشأو اهروصق تحت نم :ءاملعلا لاق 4اهتحت |

SS a (دمحم) ةروس يف اهلصف ةلمجم انه لجو زع هللا اهركذ يتلا راهنألاو زا 
 راهنأو نسآ ريغ ءام نم راهنأ اهيف نوقتملا دعو يتلا ةنجلا لثم# :لاقف اه
 لسع نه وااو نيبراشلل ةذل رمخ نم رابغأو همعط ريغتي مل نبل نم 3

 يرجت اهنأ راهألا هذه فصو نم راثآلا يف ءاج دقو ٠١[. :دمع] 4ىفصم 9"
 ضرألا حطس ىلع يرجي رهنلا نأ ىنعمب "قدانخ ريغبو هود نفي ا

 ءانب ل الو «قدانخ قش ىلإ جات الو «ناسنإلا ههجو ثيح هجوتي ٣

 : ةينونلا هباتك يف - هللا ا همحر - ميقلا نبا لوقي اذه ينو «ًالامشو ًانيمي ءاملا ناليس عنمت دودخأ أ

 الو «نوتومي ال ًادبأ اهيف نيثكام يأ «أدبأ اهيف نيدلاخ# 0
 اهيف مهسمي الو «لونزح الو نا الو وا الو نوف ن ر

 . )۱۳١( ص هجيرخت مدقت (۱) 5



EEراو طال  IN 604  

 مي س

4 
3 

jê 

E SG (0) E 

 هللا يضر#  نيدبآلا دبأ  ًادبأو ًامئاد ميعنلا لمكأ يف مهف «بصن

 لحيف «مهنع ىضري ىلاعت هللا نأ ميعن لمكأ اذهو (هنع اوضرو مهنع

 ىلاعتو كرابت هللا ىلإ نورظنيو لب ءًادبأ هدعب طخسي الف هناوضر مهيلع
 يف نورتمي الو «كلذ يف نوكشي ال ردبلا ةليل رمقلا نوري امك مهنيعأب

 هيريل ضعب ىلإ مهضعب مضني ال يأ «كلذ يف نوماضتي الو كلذ
 لاق مث . لجو زع هللا دارأ ام بسح هناكم يف هاري ناسنإ لك لب ءرخآلا

 رع هللا يشخ نمل ءازجلا كلذ يأ #هبر يشخ نمل كلذ : لجو زع

 الو ميظعتلاو ةبيهلاب نورقملا لجو زع هللا فوخ يه ةيشخلاو «لجو
 هدابع نم هللا ىشْحي امنإ# :ىلاعت لاق امك هللاب ملاع نم الإ كلذ ردصي

 TT ءاملعلا يأ ۲١[. :رطاف] #روفغ زيزع هللا نإ ءاملعلا

 ! :لاثملاب امهنيب قرفلا حضتيو «فوخلا نم صخأ ةيشخلاف «هناطلس
 0 .فوخ اذهف ؟ال مأ كيلع رداق وه له يردت ال صخش نم تفخ

 هذه تمت اذهبو . '”ةيشخ هذهف كيلع رداق هنأ ملعت صخش نم تفخ

 نأ هللا لأسنو ءاهريسفت ىلع مالكلا نم انل رسيت ام متو ةميظعلا ةروسلا

 . ريدق ءيش لك ىلع هنإ هتوالت.قح هللا باتك نولتي نمم انلعجي

 لاسم تی همام د جيمس م مج جسم يمس س مل معجم ا م



 آلا ةا 0

 ام نضل َلاَقَو © یت ُضَرَأْل ٍتَجَرْحَأو ير ىز شرا ِتَُِر اإ ©

 0 اهل وأ كلير ناب 2 اهرابخأ ترم یوي 0 1,
 رس هاي اک مے ص رک ےک ر

 ل ةر ا د لا لمعت ف ل مهلدمعأ اوری اشا شالا

 ر وا o مسا وص 2

 € 3 ا زرد لاکقثم امشي ْلَمَعَي سو

 هل يف ىلاعت هللا هركذ ام كلذب دارملا «اهلازلز ضرألا تلزلز اذإ»

 موي .ميظع ءىش ةعاسلا ةلزلز نإ مكبر اوقتا سانلا اأ ايل :هلوق

 ىرتو اهلمح لمح تاذ لك عضتو تعضرأ امع ةعضرم لك لهذت اهنورت »أ
 .[؟ ١ :جحلا] «ديدش هللا باذع نكلو ىراكسب مهامو ىراكس سانلا ل

 اذهلو ءطق هلثم نكي مل يذلا ميظعلا لازلزلا ينعي #اهلازلز# :هلوقو 5

 نم ينعي # ىراكسب مه امو ىراكس سانلا ىرت# :لجو زع هللا لوقي (

 لب ىراكسب مه امو «یراکس مهنأك مهدجت مهباصأ امو مهلوهذ ةدش |
 فيك يردي ال ناركس هنأك ناسنإلا راص لوهلا ةدشل نكل «ةاحص مه 5

 مهب دارملا «اهلاقثأ ضرألا تجرخأو# .لعفي فيك الو «فرصتي يب

 نمو تاومسلا يف نم قعصف روصلا يف خفن اذإ هنإف ءروبقلا باحصأ |.
 «نورظني مايق مه اذإف «ىرخأ هيف خفن مث «هللا ءاش نم الإ ضرألا يف 7

 : ىلاعتو كرابت هللا لاق امك لجو زع نيملاعلا برل مهروبق نم نوجرخي يف
 «اهلام ناسنإلا لاقوإ# .[+ :نيففطلا] *نيملاعلا برل سانلا موقي مويإ# |

 يأ ؟اهل ام :لوقي رشبلا ناسنإلا نأ ينعي «سنجلا هب دارملا ناسنإلا
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yyونا قا امنا اكو يرتد الرا " 
 | ةدشل ؟اهنأش امو اهل ثدح يذلا ام :لوقيف .[؟ :جحلا] €یراکس#

 5 4 اهرابخأ ثدحت# تلزلز اذإ مويلا كلذ يف يأ + ذئموي# .لوهلا

 هللا لص يبنلا نع تبث دقو رش وأ ريخ نم اهيلع سانلا لعف امع ربخت
 الو ءرجش هتوص عمسي ال هنإف نذأ اذإ نذؤملا نأ ملسو هلآ ىلعو هيلع
 ضرألا دهشتف < ا ی ل ا الإ ی و هرجع و

 ٠ | هللا لدع نايب لجأ نم ةداهشلا هذهو ءرش وأ ريخ نم اهيلع عنص امب
 كلان رعت 3إ نالا دغازي ل لاو هنا هاو لجو
 م متلمع العو لج هدابعل لوقي نأ يفكيو «طيح ءيش لكب ىلاعت هللا نإف
 نأل ؛مرجملا راكنإ مدعو لدعلا ةماقإ باب نم نكل . .اذك متلمعو اذك

 نكت مل مث# :ىلاعت هللا لاق «نيكرشم اونوكي نأ نوركني نيمرجملا
 اذإ مهنأل ۲١[. :ماعنألا] 4نيكرشم انك ام انبر هللاو اولاق نأ الإ مهتنتف

 كرشلا اوركنأ هنم اوجنو باذعلا نم اوصلخ دق ديحوتلا لهأ اوأر

 ال ذئنيحو «لمع امب ناسنإلا ىلع دهشت ايلك نسال ودا وألا 4 دهشتو «يديآلا ملكتو ,مههاوفأ ىلع متخ مهنكلو «نوجلي مهلعل

 يف مدنلا عفني ال هنأ الإ «فرتعيو رقي لب هراكنإ ىلع ىقبي نأ عطيتسي
 يف طرشلا باوج وه #«اهرابخأ ثدحت ذئموي# :هلوقو .تقولا كلذ 5
 اهلاقثأ ضرألا تجرخأو اهلازلز ضرألا تلزلز اذإإ :ىلاعت هلوق |,
 هللا نأ ببسب يأ «اهل ىحوأ كبر نأب# :هلوق .«اهل ام ناسنإلا لاقو 9.
 ناس اعيد سوت وا فوض ذأ قايل و ا ضنا ىو
 دامجلا هللا بطاخي «عقي نأ دبال هنإف رمأب ًائيش رمأ اذإ ل ءيش لك ىلع 5
 ناخد يهو ءامسلا ىلإ ىوتسا مثل :ىلاعت هللا لاق امك دامجلا ملكتيف 9,

 .(559) ءادنلاب توصلا عفر باب «ناذألا باتك «يراخبلا هجرخأ 2 )١(



 ١١[. :تلصف] «نيعئاط انيتأ اتلاق ًاهرك وأ ًاعوط ايتتإ ضرأللو اهل لاقف |
 وه ام بتكا :لاق ؟بتكأ اذامو بر :لاق «بتكا ملقلل ىلاعت هللا لاقو ©:

  مههاوفأ ىلع متخن مويلا# :ىلاعت هللا لاقو . '”ةمايقلا موي ىلإ نئاك يأ
 زع هللاف .[10 :سي] #نوبسكي اوناك امب مهلجرأ دهشتو مهيدي انملكتو 5

 © اذهلو ملكتيو هللا بطاخي هنإف ًاداج ولو ءيش ىلإ مالكلا هجو اذإ لجو 9.
 حب  «ذئموي» :هلوق اهل ىحوأ كبر نأب اهرابخأ ثدحت ذئموي# :لاق اج
 | يأ هاتاتشأ سانلا ردصي» .اهلازلز ضرألا لزلزت ذئموي ينعي |
 © هلا انلعج  ةنجلا لهأف «هاوأم ىلإ هجتي لك نوردصي «نيقرفتم تاعامج 9
 هيل موي اهيلإ نوقاسي  هللاب ذايعلاو - رانلا لهأو ءاهيلإ نوهجتي - مهنم |
 | ال .ًادرو منهج ىلإ نيمرجملا قوسنو .ًادفو نمحرلا ىلإ نيقتملا رشحن أ
 © .[40 +0 :ميرم] «ًادهع نمحرلا دنع ذختا نم الإ ةعافشلا نوكلمي 9
 ىا ًاريبك ًافالتخا فلتخت ةنيابتم فانصأ ىلع ًارمزو تاعامج سانلا ردصيف |4

 | ربكأ ةرخاللو ضعب ىلع مهضعب انلضف فيك رظنا# :ىلاعت هللا لاق امك
 8 ينعي «مهلامعأ اوريل# ۲١[. :ءارسإلا «ًاليضفت ربكأو تاجرد

 | ًاريخ نإ مهلامعأ ىلاعت هللا مري ءمهلامعأ اوريف ًاتاتشأ نوردصي ©

 و ناسنإلا ىطعيف «باتكلابو باسحلاب كلذو ءرشف ارش نإو ءريخف 8
 .«باتكلا اذه يف ام ءوض ىلع بساحي مث «هلامشب امإو «هنيميب امإ هباتك ف

 هررقيو هدحو هب ولخي ىلاعت هللا نإف نمؤملا امأ «لجو زع هللا هبساحي 8
 ارقي“ یتح ءاذک تلعفو ءاذكو اذك تلعفو ءاذك تلغف :لؤقيو هبونذب ©
 كيلع اهترتس دق ينإ» : لجو زع هللا لاق كله هنأ ىأر اذإف «فرتعيو ي
 ر

 ماظعإ باب ءردقلا باوبأ «يذمرتلاو )57٠١(. ردقلا يف باب «ةنسلا باتك «دواد وبأ هجرخأ () ا ”7 14 11 ٠ . ۴
 . بيرغ ثيدح :لاقو (00١١)ردقلاب ناميإلا رمأ
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 أ نيذلا ءالؤه# داهشألا سوؤر ىلع ىداني لب ةلماعملا هذه لماعي ال 7
 .# اوريل# :هلوقو ١8[. :دره] (نيملاظلا ىلع هللا ةنعل الأ مهبر ىلع اوبذك ©
 نوري مهنأ هرهاظو مومعلا يضتقي فاضملاو فاضم اذه «مهلامعأ ف
 لبق نم هللا هرفغ ام الإ «كلذك وهو ريبكلاو ريغصلا لامعألا |.
 نإ ىلاعت هللا لاق امك ىحمي اذهف كلذ هبشأ ام وأ ءاعد وأ «تانسحب 9:
 ىريف ١١4[. :دوه] #نيركاذلل ىركذ كلذ تائيسلا نبهذي تانسحلا' 0
 اًيلج رمألا هل نيبتي ىتح ريثكلاو ليلقلا هلمع ىري «هلمع ناسنإلا 8
 (ًابيسح كيلع مويلا كسفنب ىفك كباتك أرقا# :لاقيو هباتك ىطعيو 8
 هللا يضري ال ءيش ىلع مدقي ال نأ ناسنإلا ىلع بجي اذهلو .[14 :ءارسإلا] ا
 .هيلع بساحي فوس هنأو «هيلع بوتكم هنأ ملعي هنأل ؛لجو زع إ٠
 هري ارش ةرذ لاقثم لمعي نمو .هري ًاريخ ةرذ لاقثم لمعي نمف# را

 هنإف ةرذ لاقثم لمعي ناسنإ يأ : ينعي يا ديفت ةيطرش *نم# اه
 «ةرذ نزو ىنعي «#ةرذ لاقثم# 000 وأ «رخلا غ نم ءاوس «هاريس [)

 : ةرذلاب دارملا سيلو «فورعم وه امك لمنلا راغص :ةرذلاب دالا 3
 فراعتملا ةرذلا هذه نأل , مهضعب هاعدا امك مويلا اهيلع فراعتملا ةرذلا |[

 بطاخي ال لجو زع هللاو .تقولا كلذ يف ةفورعم تسيل مويلا اهيلع 9
 «ةلقلا يف لثملا برضم اهنأل ةرذلا ركذ امنإو «نومهفي امب الإ سانلا 5

 ةنسح كت نإو ةرذ لاقثم ملظي ال هللا نإ :ىلاعت هللا لاق امك اړ
 ةرذلا نم ىندأ ولو لمع نم نأ مولعملا نمو ٤٠[. .:ءاسنلا] «اهفعاضي 0

 ىلاعت هللا لاق ةلقلا يف لثملا برضم ةرذلا تناك امل نكل .هدجي فوس هنإف أف

 وه نزوي يذلا نأ ديفي *ةرذ لاقثم# :ىلاعتو كرابت هلوقو 2
 : ملعلا لهأ اهيف فلتخا ةلأسملا هذهو «لامعألا 2
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 . لمعلا نزوي يذلا نإ : لاق نم ءاملعلا نمف

 .لامعألا فئاحص نزوي يذلا نإ :لاق نم مهنمو

 . هسفن لماعلا وه نزوي يذلا نإ : لاق نم مهنمو

 ا ا نإ :لاق نم امأ «ليلد لكلو

 لاقثم المع لمعي نمف ةيآلا ريدقت نأل #ةرذ لاقثم لمعي نمف# ةيآلا #

 : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا لوقب ًاضيأ اولدتساو .ةرذ

 نازيملا يف ناتليقث «ناسللا ىلع ناتفيفخ .نمحرلا ىلإ ناتبيبح ناتملك» 5

 1 ”«ميظعل ذعلا هللا ناحبس .هدمحبيو هللا ناحبس 7

 | يف عضوي نأ نكمي امسج سيل لمعلا نأ اذه ىلع لكشي نک

 . ىضقناو ىهتنا لمع لمعلا لب نازيملا ['
 :لاقي نأب اذه نع باجيو

 نم لك هلوسرو هب ىلاعت هللا ريخأ امب قدصي نأ ءرملا ىلع :ًالوأ

 نوكي فيك لوقيو بجعتيو «هيف راحي دق هلقع ناك نإو «بيغلا رومأ [ ٠
 ىلع بجاولاف «روصتن ام قوف ىلاعت هللا ةردق نأل قيدصتلا هيلعف ؟اذه 9"

 اي قرت لا نوعا نأ فك لوفي ار: ا و ولسا نأ وللا
 .روصتي 3

 نازيملا يف عضوت ًاماسجأ لامعألا هذه لعجي ىلاعت هللا نأ :ًايناث
 اما ةروسملا نومألا ا لغ رقاق اعف هار کریو .

 فقويو شبك ةروص ىلع هب ىتؤي توملا نأ يف ي يبنلا نع حص امك 9
 لهأ اي :لاقيو نوعلطيو نوبئرشيف ةنجلا لهأ اي : لاقيف رانلاو ةنجلا نيب وأ

 :نولوقيف ؟اذه نوفرعت له :مهل لاقيف نوعلطيو نوبئرشيف رانلا|,

 باتك ‹ملسمو . (TAT) )°1( حيبستلا لضف باب «تاوعدلا باتك «يراخبلا هجرخأ كلل ١
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 1 ا شيلا ينعم كولا: ناكل ونقل هنأ عم «توملا اذه «معن

 ٠ ج كيلا اذه : نولوقيف «ةمايقلا ا هللا نکو

 .كوقلا اذه لع دراولا لاكشإلا لوي ابو 3 “توم

 | اولدتساف لامعألا فئاحص وه نزوي يذلا نإ :لاق نم امأ

 | تالجس «ءىيسلا لمعلا اهيف بوتكم تالجس هل دمتف كلمع

 © هللا الإ هلإ ال اهيف ةريغص ةقاطبب يتأ كله دق هنأ ىأر اذإف «ةميظع

 0 ال كنإ :هل لاقيف ؟تالجسلا هذه عم ةقاطبلا هذه ام بر اي :لوقيف
 |٠٠ نهب حجرتف «ةفك يف تالجسلاو «ةفك يف ةقاطبلا نزوت مث ءائيش ملظت
 هره نزوي يذلا "ايل ل اذهف اولاق “هللا الإ هلإ ال يهو ةقاطبلا

 چ .لامعألا فئاخض
 ”” اولدتساف هسفن لماعلا وه نزوي يذلا نإ :اولاق نيذلا امأو

 84 لص يبنلا عم موي تاذ ناك هنأ هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع ثيدحب
 دوعسم نب هللادبع ماقف «ةديدش حير تبهف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا

 ٠ «نيقاسلاو نيمدقلا فيحن هنأل ؛هئفكت حيرلا تلعجف هنع هللا يضر
 ايام وأ ؟نوكحضت ام» :ليب يبنلا لاقف «نوكحضي سانلا لعجف
 | اذهو "”(دحأ نم لقثأ نازيملا يف هيقاس نإ هديب يسفن يذلاو ؟نوبجعت
 5 . لماعلا وه نزوي يذلا نأ ىلع لدي

 و امير نكلو «لمعلا نزوي يذلا نأ :لوألا لوقلاب ذخأن :لاقيف

 )١( ص هجيرخت مدقت )٠١5(.

  (۲)هلل الإ لإ ال نأ دهشي وهو تومي نميف ءاج ام باب «ناميإلا باوبأ «يذمرتلا هجرخأ )0589( | 1

 . بیرغ نسح ثيدح : لاقو

 )١/ 46٠(. دنسملا يف دمحأ مامإلا هجرخأ )۳(



 وه نزوي سانلا ضعبو «هلامعأ فئاحص نزوت سانلا ضعب نوكي |)
5 

  5 . 3ةهسفنب
a KEF 

1 

 له لماعلا وه نزوي يذلا نأ لوقلا اذه ىلع :لئاق لاق نإف

 ؟ةمايقلا موي هنازيم لقثي ©,
 هللا يضر ةريره يبأ نعف ءايندلا ماسجأ ىلع ينبني ال : باوجلاف ظ

 ةمايقلا موي نيمسلا ميظعلا لجرلا يتأيل هنإ» : لاق ةا هللا لوسر نع هنع | ٠

 موي مهل ميقن الفم اورقا :لاقو . "”ةضوعب حانج هللا دنع نزي ال 9

 هيلع يبنلا لوقي دوعسم نب هللادبع اذهو ٠٠٠[. :فهكلا] . #ًانزو ةمايقلا اه
 لقثب ةربعلاف ««دحأ نم لقثأ نازيملا يف هيقاس نإ» :مالسلاو ةالصلا |

 ا لامعأ نم هعم ناك امب ةمايقلا موي هلقث ءهمدع وأ مسجلا 9

 ارش ةرذ لاقثم لمعي نمو .هري ًاريخ ةرذ لاقثم لمعي نمف# :لجو زع ا
 هري

 اهيفو «ضرألا ةلزلز نم فيوختلاو ريذحتلا اهلك ةروسلا هذهو 5
 ىتح «لق امهم عيضي ال لمعلا نأ اهيفو «ةحلاصلا لامعألا ىلع ثحلا اي
 موي هيلع علطيو ناسنإلا هاري نأ دبال هنإف لقأ وأ «ةرذ لاقثم ناك ول 5

 «حالفلاو حالصلاو ةداعسلاو ريخلاب انل متخي نأ ىلاعت هللا لأسن .ةمايقلا أ

 . ريدق ءيش لك ىلع هنإ ًادفو نمحرلا ىلإ نورشحي نمم انلعجي نأو 0

 تطبحف هئاقلو مهبر تايآب اورفك نيذلا كئلوأ# باب ءريسفتلا باتك «يراخبلا هجرخأ ٠ )١(

 )۴۷۸١( رانلاو ةنجلاو ةمايقلا ةفص باب «نيقفانملا تافص باتك ءملسمو )٤۷۲۹( «مهلامعأ چ

 NT FE دراج واو ترتقي بلا تر بت بت



 تايداعلا ةروس ريسفت

DEDEDE SEDE DLOا  

 رکا

0 007 
 0 © مم RS اعم

TTTرکا رت  
 (2 روُدضلا فام َلِصْحَو ( روبل

 فوصومل ةفص تايداعلاو ء«مسق اذه «ًاحبض تايداعلاو»

 ليخلاو) ىنعي ليخلا دارملا له ؟فوصوملا اذه وه امف فوذحم
 نالوق اذه يف ؟(تايداعلا لبإلاو) ىنعي لبإلا دارملا وأ (تايداعلا
 لبإلاو) ريدقتلاو «لبإلا يه فوصوملا نإ :لاق نم مهنمف :نيرسفملل
 ىلإ مث «ةفلدزم ىلإ ةفرع نم اودعت يتلا لبإلا اهب ينعيو (تايداعلا

 «ةيكم ةروسلا هذه نأب اذهل اولدتساو «جحلا كسانم يف كلذو «ىنم

 . اهب مسقي ىتح ليخلا ىلع داهج ةكم يف سيل هنأو

 فوصوملا نإف حيحصلا وهو نيرسفملا روهمجل يناثلا لوقلا امأ
  برعلل ةمولعم تايداعلا ليخلاو (تايداعلا ليخلاو) ريدقتلاو ليخلا وه

 ا وأ قحب ءاوس اهئادعأ ىلع ودعت ليخ كانه ءداهجلا ةيعورشم لبق ىتح

 | اهئادعأ ىلع اودعت ليخلاف مالسإلا دعب امأ «مالسإلا لبق اميف قح ريغب
 © ردعلا نم لعاف مسا يداعلاو #تايداعلاو# :ىلاعت هللا لوقي .قحب



 نم عمسي ام حبضلا «ًاحبض# :هلوقو «قالطنالاو يشملا ةعرس وهو 0

 نم جرخي توص اهل نوكي «ةعرسب اودعت نيح ليخلا فاوجأ #
 «ًاحدق تايروملاف# .هتدشو اهيعس ةوق ىلع لدي اذهو ءاهرودص يا
 امنيح رانلا حدق كلذب ينعيو «حدق ىنعمب يرو وأ ىروأ نم تايروملا 0
 ءورملا رجح يف اندنع روهشم وه امك ءًاضعب اهضعب راجحألا برضي 7

 «هتدشو اهيعس ةوقل ليخلا هذه «حدقنا ضعبب هضعب تبرض اذإ كنإف 4

 حدقي مث يناثلا رجحلا رجلا برض رجح لا تبرض اذإ ء«ضرألا اهبرضو 7

 «ًاحبص تاريغملاف# . ضرألا ايرضو اهيعس ةوقو اهتوقل كلذو ءاران ®
 ةراغإلا يف نوكي ام نسحأ اذهو ؛حانطلا ع له ر ىلا يأ 4

 ظا ولا خو «مونو ةلفغ يف هنأل حابصلا يف نوكي نأ ودعلا ىلع 9 ٠

 لجو زع هللا راتخاف «ءايعإ ىلعو لسك ىلع نوكي فوسف ةراغلا نم 8
 6 يبنلا ناكو «حابصلا وهو ةراغإلل تقو نسحأ لويخلا ذهب مسقلل ا

 الإو فك ناذأ عمس نإ حبصأ اذإف رظتني لب ليللا يف موق ىلع ريغي ال
 وهو «ًاعقن# ةراغإلا هذهو ءودعلا اذه نرثأ يأ هب نرثأف# . “راغأ 1
 اهودع دتشا اذإ تعس اذإ ليخلا نإف «يعسلا ةدش نم روثي يذلا رابغلا | 4

 نطسوت يأ هب نطسوف# .رفلاو ركلا نم رابغ اهل راصو «ضرألا يف ©:
 الو «ةياغ اهل سيل اهنأ يأ ءادعألا نم ًاعومج يأ «ًاعمج# رابغلا اذ هب
 «ليخلا عفانم نم نوكي ام ةياغ هذهو «ءادعألا طسو الإ اهتياغ يهتنت |
 اهيصاون يف دوقعم ليخلا» :ِهَك يبنلا لاق امك ءريخ اهلك ليخلا نأ عم ۴

 ليخلا هذهب  تايداعلا هذبم ىلاعت هللا مسقأ . "”«ةمايقلا موي ىلإ ريخلا ي
 ريغ نم ء.ودعلا طسوتو ودعلا ىلع ةراغإلا وهو  ةياغلا تغلب يتلا اه

 )517١(. ءامدلا نم ناذألا نقحيام باب «ناذألا باتك «يراخبلا هجرخأ 0

 )۲۸٥١(. ةمايقلا موي ىلإ ريخلا اهيصاون يف دوقعم ليخلا باب «داهجلا باتك «يراخبلا هجرخأ (۲)

 . (4۷) (۱۸۷۲) اهیصاونب دوقعم ريخلا نأو ليخلا ةليضف باب «ةرامإلا باتك دل

 آ ظ لوا
 هع وه



 2 © تايداعلا ةروس ريسفت | '

 ر نإ + لاقف' نانسنآلا وهف هيلع مسقملا امأ للم الو: نعت ةلو:فوخ |
 © سنج نأ يأ .سنجلا انه ناسنإلاب دارملاو «دونكل هبرل ناسنإلا #
 اي زع هللا ةمعنل روفك يأ «دونكل# هنإف ةيادهلل قفوي مل اذإ ءناسنإلا يك
 ًامولظ ناك هنإ ناسنإلا اهلمحو# :ىلاعتو كرابت هللا لاق امك لجو | ر
 اذه ىلعف ءرفاكلا وه ناسنإلاب دارملا :ليقو ۷١[. :بازحألا] «ًالوهج #'
 سحب نآوءمومعلا:هنبذارملا نأ رهظألاو «ضاخلا هب ديرأ ااغ نركب 4
 ءرفكلا وه دونكلاو ءلجو زع هبرل ًادونك ناكل هللا ةياده الول ناسنإلا | '

 .© ًاوتع قزرلا اذهب دادزيف لجو زع هللا هقزري «لجو زع هللا ةمعنل رفاك يأ 9
 هل رثكأ امو هللا نع ىنغتسا دق هآر اذإ ىغطي نم سانلا نم نإف ءاروفنو ا

 |٠ ةمعن دحجي «لجو زع هللا ةمعنب روفك وهف مدآ ينب نم ىنغلا دسفأ ام |[
 © .هللا ةمعنل دونك هنأل هللا ةعاطب موقي الو ءاهركشب موقي الو «هللا 7

 هللا نأ يأ يل «هنإ# «ديهشل كلذ ىلع هنإو# اه
 . هللا ةمعنل روفك هنأب دبعلا ىلع دهشي ىلاعت 5

 ىلع دهشي ناسنإلا نأ يأ ءهسفن ناسنإلا ىلع دئاع هنإ :ليقو

 . لجو زع هللا ةمعن رفكب هسفن اإ
 بلق يف ام ىلع ديهش هللاف ءاذهو اذهل ةلماش ةيآلا نأ باوصلاو 4

 ي دق نكل «هسفن ىلع ديهش ًاضيأ ناسنإلاو .هلمع ىلع ديهشو «مدآ نبا وأ
 ها ةمايقلا موي هسفن ىلع دهشيف اهب رقي ال دقو ءايندلا يف ةداهشلا هذه رقي ا
 5| اوناك امب مهلجرأو مهيديأو مهتنسلأ مهيلع دهشت مويإ :ىلاعت لاق امك 5

 اي ربخلا 4ديدشل ريخلا بحلا# ناسنإلا يأ «هنإو# .[؟ :رونلا] 4نولمعي هو“
 نأ نإ توملا مكدحأ رضح اذإ مكيلع بتك# ىلاعت هللا لاق امك لاما وه [
 8 وه رخل اف .ًاريثك الام كرت نإ : يأ ۱۸١[. :ةرقبلا] #* ةيصولا ًاریخ كرت 2

 ل لاما نر رو لااا لاق رها أ لاغلل هح ناال و لالا 6



 را ديدشلا بحلا نم ملسي ًادحأ دجت داكت الو ۲١[. :رجفلا] اح اًبح 1
 الإ ناسنإ نم ام .دحأ لكل تباث اذهف بحلا قلطم بحلا امأ ءلاملل #

 يذلا لاملا بحي سانلا ضعب ءدحأ لكل تسيل ةدشلا نكل «لاملا بحيو ا
 ءرثكأ ديري سانلا ضعبو «هللادابع نع هب ينغتسيو «ةيافكلا هب موقت 0

 ريخلل بح هنإف ناسنإ لك نأ مهملاف . عسوأو عسوأ ديري سانلا ضعبو 8.
 ءرخآل صخش نم سانلا اهيف فلتخيو ‹فلتخت ةدشلا نكل «لاملل يأ

 . 3 1 م اذإ ملعي الفأ# :لاقف اهنم هل دبال ًالاح ناسنإلا ركذ ىلاعت هللا نإ مث [ ٠

 نوجرخي سانلا نإف رهظأو رشن :يأ «روبقلا يف ام رثعب اذإإ9 .نقيتي ل يل ل

 © :سيا (نورضح انيدل عيمج مه اذإف ةدحاو ةحيص الإ تناك نإ# ةدحاو 9
 هيأ لامعأو «تاينلا نم بولقلا يف ام يأ «رودصلا يف ام لصحو» ٠١[. اه
 هبشأ امو ءاجرلاو «فوخلاو «ةبهرلاو «ةبغرلاو «لكوتلاك بلقلا [*
 94 :ىلاعت لاق امك رودصلا يف ام ةدمعلا لجو زع هللا لعج انهو .كلذ هو
 ي يف هنأل ٠٩ 6٠١. :قراطلا] «رصان الو ةوق نم هل امف .رئارسلا ىلبت موي 1
 "٠ لماعي امك لماعي قفانملا ىتح ءرهاظلا ةلماعم سانلا لماعي ايندلا +
 انيلع بجي اذهلو «بلقلا يف ام ىلع لمعلا ةرخآلا يف نكل ءاّقح ملسملا خه“
 هيلع يذلا وه بلقلا نأل ؛لامعألا لبق ءيش لك لبق انبولقب ينتعن نأ 0
 :لاق اذهلو «ةمايقلا موي هيلع ءازجلا نوكيس يذلا وهو «رادملا >

 ام ةرثعب نأ ضعبل امهضعب نيتيآلا ةبسانمو «رودصلا ين ام لصحو# يا
 رودصلا يف ام ليصحتو «ضرألا نطاوب نم داسجألل جارخإ روبقلا يف |

 روبقلا يف ام ةرثعب ةرثعبلاف ءرودصلا هنكت امم ءرودصلا يف امل جارخإ 8#

AEE la NaS UE RS NAS UE 



 يس

 ار و

 دابعلاب :يأ :مهب لجو زع هللا نإ يأ «ريبخل ذئموي مهب مهبر نإ اړ
 رابتعاب «درفم ناسنإلا نأ عم (هب) لقي ملو te ريبعتلا ءاجو ء«ريبخل 9.

 ف ىنعم نأل «ىنعملا رابتعاب ناسنإلا ىلع ريمضلا داعأ هنأ : يأ «ىنعملا اي
 | مهبر نإ# مويلا كلذب ملعلا قلعو «ناسنإ لك نأ :يأ «ناسنإلا نإ# |

 © ريبخ ميلع ىلاعت هللا نإف الإو ءباسحلاو ءءازجلا موي هنأل #ذئموي ميم

 ول نوكي امو «ناك امب ملاع العو لج وهف «هلبق اميفو مويلا كلذ يف
 .نوكي فيك ناك |"
 طسبلا دارأ نمو ‹«ةمظعل ف ا ةروسلا هذهل ريسيل لا 1 ةتلا وه اذه (ْ

 نم انلعجي نأو «قيفوتلاو ةيادهلا ىلاعت هللا لأسن .ةزجوم ةراشإ يناعملا ٠
 . ريدق ءىش لك ىلع هنإ «هتوالت قح هللا باتك نولتي 9



 روس ريسفت
 جا »حج ج7 جا

 شاكا نوک موب ن عراق ام كرد امو( عراقنا ام ةعراکلآ »
 فشلا يهينكم لاڪ ا ذُو ا

 دق ئاو ةيضاَر

4 
 ران

 0 ےس ا ص مس

 هه اه كتردأ 5 هيو

 بولقلا عرقت يتلا :دارملاو «عرق نم لعاف مسا * ةعراقلا#

 يف خفني مويو# :ىلاعت لاق امك ءروصلا يف خفنلا دنع كلذو اهعزفتو

 هوتأ لكو هللاءاش نم الإ ضرألا يف نمو تاومسلا يف نم عزفف روصلا
 هذهو .عامسألا عرق دعب بولقلا عرقت يهف .[۸۷ :لمنلا] *نيرخاد

 «ام# *ةعراقلا ام# :هلوقو «ةقاحلاو «ةيشاغلا ىمست امك «ةمايقلا

 هوني يتلا ةعراقلا يه ام : ينعي ميخفتلاو ميظعتلا ىنعمب ماهفتسا انه

 ميظعتلاو ميخفتلا يف ةدايز اذه 4ةعراقلا ام كاردأ امو# ؟اهنع

 امو اهمظعأ ام يأ ؟ةعراقلا هذه نع كملعأ ءىش يأ ينعي .«ليوهتلاو

 سانلا نوكي موي :العو لج لاقف ؟نوكت ىتم نيب مث ءاهدشأ

 سانلا نوكي موي «تقولا كلذ يف نوكت اهنأ : يأ 4#ثوثبملا شارفلاك ,ّ
 نونوكي :ءاملعلا لاق .مهروبق نم نوجرخي نيح ثوثبملا شارفلاك ي



 | نأ ىلإ مدآ نم ملاعلا ءالؤه «هل ريظن ال ًاميظع ًارمأ تروصتل هجولا اذه |[.

 هذه نم دحاو نآ يف دحاو لجر جورخ نوجرخي مهلك ةعاسلا موقت 1
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 اأ دنع محازتت يتلا ةريغصلا رويطلا هذه وه شارفلاو «ثوثبملا شارفلاك

 |٠ مكارتتو ءيده نودب يشمت داكتو ةفيعض يهو ليللا يف رانلا دوجو

 K يف شارفلا نوهبشي مهف «يردت ال يهو رانلا يف عقت اهشيطل امبرو
 را ينعي «ثوثبملا#و .ىده ريغ ىلإ هريسو همكارتو هتريحو هفعض
 ا دارج مهنأك ثادجألا نم نوجرخيإ# :ىلاعت هلوقك وهف ءرشتنملا

 ىلع مهروبق نم سانلا جرخي دهشملا اذه تروصت ول .[۷ :رمقلا] € رشتنم

 ي يذلاك روبقلا ريغ نمو ءاهبراغمو ضرألا قراشم يف ةرثعبملا روبقلا

 | هتلكأو «ضرألا تاولف يف وأ «ناتيحلا هتلكأو ءرحبلا ةجل يف ىقلأ

 57 ارب خاو رم نرعرشتس يك مقلد” اأ اوا ءعاسلا
 "م ةيسارلا ةميظعلا لابجلا كلت يهو لابجلا امأ . ضرألا هذه يف نولوجيو

 | :ليقو .فوصلا «نهعلا# «شوفنملا نهعلاك# نوكتف ةبلصلا
 مك ةبلص تناك نأ دعب لابجلا هذه نأ :يأ رثعبلا *شوفنملا# .نطقلا
 ل مين لاروع N نقتل نأ فوصل E هفبار ةيزف
 |٠ هللا لاق دقو «حير ىندأ عم رياطتي ًافيفخ نوكي هنإف فادنملاب وأ كديب

 © آب لابجلا تسبو# ًاًثبنم ءابه نوكت لابجلا نأ ىرخأ تايآ يف ىلاعت
 5 نوكتو# :انه العو لج لاقو .[5 .ه :ةعقاولا] «ًقبنم ءابه تناكف

 | ةشيع يف وهف هنيزاوم تلقث نم امأفإ# .(شوفنملا نهعلاك لابجلا
 ا وع. ام كلازدأ مو تراه ةا ت و تخ نم اا ار
 4 : نيمسق ىلإ سانلا ىلاعت هللا مسق . #ةيماح

 (١ ىلع هتانسح تحجر يذلا وهو هنيزاوم تلقث نم : لوألا مسقلا

 ر@ ىلع هتائيس تحجر يذلا وهو هنيزاوم تفخ نم :يناثلاو . هتائيس



A ESSحي  

 11 اا نامه لرش الا یا یخ یل قالا نأ ع |
 وهو شيعلا نم ةذوخأم ةشيعلا (ةيضار ةشيع يف وهف هنيزاوم تلقث نم ©:

 .ًاليوط ًانمز يبحو يقب ا «ًاليوط ًانمز لجرلا شاع :لاقي «ةايحلا 5

 لادلا ردصملا «ًاردصم تسيلو ةئيه يهف ةلعف نزو ىلع انه ةشيعلاو |.

 ىلع لدت ةلعف ىهف ةشْيِع تلق اذإ امأو «ةشيع لوقت نأ ةدحولا ىلع 8.

 ٠ : هللا همحر كلام نبا لاق امك .«ةغيهلا ا
 ةسلجك ةئيهلةلعفو ةسلجكةرمل ةلعفو |
 ىنعمب لعاف مسا اهنإ : ليق 4ةيضار# . ةيضار ةبيط ةايح يف هنأ :ىنعملا 9
 يأ ةيسنلا باب نم لعاف مسا اهنإ : ليقو . ةيضرم : يأ لولا 58 ر

 اهيف سيل ةبيط ةشيع اهنأ :ىنعملاو «دحاو نيينعملا الكو «ىضر تاذ |
 «هجو لك نم ةلماك «بصن اهيف سيلو «بخص اهيف سيلو «دكن ال
 اهيف مهسمي ال شيعلا اذه . مهنم هللا انلعج ةنجلا يف شيعلا ينعي اذهو 5

 معنأ يف «نوفاخي الو «نونزحي ال «نيجرخمب اهنم مه امو بصن ٠[
 تفخ نم امأو# .ةيضار ةشيع يهف لاح رسأو «لاب بيطأو «شيع اه
 رفاكلا تانسح نآل «ةنسح يأ هل سيل يذلا رفاكلا هنأ امإ #هنيزاوم 2
 ىلع فرسم هنكلو ملسم هنأ وأ «ةرخآلا يف هعفنت الو ايندلا يف اهب ىزاجي م٠

 يذلا :يأ «هدوصقم ىنعمب انه مأ €ةيواه همأف# .رثكأ هتائيسو هسفن أ
 منهج ران ىلإ هلآم هنأ ينعي «رانلا ءامسأ نم ةيواهلاو «ةيواهلا هدصقي |ر

 .- هللاب ذايعلاو مي

 رانلا يف ىقلي هنأ : ىنعملاو «غامدلا مأ :انه مألاب دارملا نإ : ليقو 5
 ال نيينعم لمتحت ةيآلا تناك اذإو .ةمالسلا هللا لأسن .هسأر مأ ىلع |ر

 : لاقيف ًاعيمج نيينعملاب ذخؤي هنإف نايفانتي الو رخآلا ىلع امهدحأ حجرتي ©:
 .رانلا الإ دصقم الو ىوأم هل سيل ًاضيأو .هسأر مأ ىلع رانلا يف ىمري 5



 | ةعراقلا ةروس ريسفت
: 

 ‹ةيوهلا هذهل ميظعتلاو ميخفتلا باب نم اذه #هيه ام كاردأ امو#

 ام ةياغ يف ةيماح ران اهنإ «ميظع ءيشل اهنإ ؟يه ام يردتأ ؟يه ام لأسي

 تلضف اهنإ) :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاق دقو ءومحلا نم نوكي

 ءاوس اهلك ايندلا ران تلمأت اذإ . "”(ًاءزج نيتسو ةعستب ايندلا ران ىلع

 منهج ران نإف كلذ نم دشأ وأ زاغتبلا وأ ءقرولا وأ «بطحلا ران

 ةيالا هذه يفو .ةيفاعلا هللا لأسن ًاءزج نيتسو ةعستب اهيلع ةلضفم

 : نيلاح نع نوجرخي ال سانلا نأو مويلا اذه نم ريذحتلاو فيوختلا

 . هتائيس تحجر لجر وأ «هتانسح تحجر لجر امإ

 4 ين ءاج دقو «نيزاوم هيف ةمايقلا موي نأ ىلع ليلد ًاضيأ اهيفو
 ؟ "ددعتم وأ دحاو وه لهف نازيم هنأ صوصنلا ضعب

 © هنآلا :نوزوملا نابتعاب عجانمنإو داو هنإ ؛ ملعلا لهأ ضعي لاق

 "| رابتعاب عومجم وهف .ىرخألا ةمألاو ةمألا هذه تانسح هيف نزوتو
 .دحاو نازيملاف الإو «نازيملا رابتعاب ال نوزوملا

 ؛نازيم ةمأ لكل «ةددعتم نيزاوم اهنإ :ملعلا لهأ ضعب لاقو

 . تعمج اذهلف نازيم لمع لكلو
 نوزوملا رابتعاب عمج هنكل  دحاو نازيم هنأ ملعأ هللاو  رهظألاو

 .دارفألا بسح ىلع وأ «ممألا بسح ىلع وأ «لامعألا بسح ىلع

 هتائيسو هتانسح تواست اذإ ناسنإلا نأ ىلع ليلد ةيآلا هذه يفو

 فارعألا ةروس يف ىلاعت هللا نيب نكلو «ةيآلا هذه يف هنع تكس دق هنإف

 | ركذو «فارعألا هل لاقي ناكم يف نوسبحي امنإو رانلا نولخدي ال مهأ

 )١590(. ص هجيرخت مدقت 22320(

 0 ا 2-00 2(



 و سلا نو هني ی ا فارعالا ورس ف لا هنا ا
 موقلا عم انلعجت ال انبر اولاق رانلا باحصأ ءاقلت مهراصبأ تفرص و

 «هتائيس ىلع هتانسح تحجر نمت انلعجي نأ لجو زع هللا لأسن .نيملاظلا 5

 .ريدق ءيش لك ىلع هنإ .هوفعب انلماعيو ءانل رفغي نأو 5



 «ر> ص لقا مام شنو
 1 0ص 20 orl 5 0 2 سس هو 2 >2 عع

 | الك مث 2 وسلمت کوس دک © َريَمملا م ی () اکا کہلا
 فج ےیل کشر ن يلا لي کت کک 0 ا نوملك قوس

LT469 ميلا نزم نال © نیلا عابر م <  . 

 !يل ربخي ةيربخ ةلمج ةلمجلا هذه «رباقملا مترز ىتح رثاكتلا مكاهلأ]
 ”| ىنعمو 4رثاكتلا مكاهلأ# :لوقي مهل ًابطاخم دابعلا ام لجو زع هللا

 4 ىلاعت هللا ركذ نم مهأ وه ام نع متوهل ىتح مكلغش يأ 4مكاهلأ»

 0 OR هنأ الإ ةجالا عنج اه باطلا «هتعاطب مايقلاو

 8 تبث هنأل ليلق مه لوقن امنإو «ليلق مهو ايندلا رومأ نع ةرخآلا رؤمأ

 6 : لوقيف «مدآ اي : ةمايقلا موي لوقي ىلاعتو كرابت هللا نأ نيحيحصلا يف

 | ىلإ ًاثعب كتيرذ نم جرخأ :لوقيف «كيدي يف ريخلاو كيدعسو كيبل
 5 ةعستو ةئم عست فلآ لك نم :لاق ؟رانلا ثعب امو :لاق ءرانلا

 م ر اذإ !لئاه ددع اذهو ءرانلا يف يقابلاو ةنجلا يف دحاو « “«نيعستو

 , | لهأ نم نوقابلاو ةنجلا لهآ نم فلألا نم ًادحاو الإ مدآ ينب نم نكي
 5 نأل ءهلصأ ىلع راج ةيآلا هذه لثم يف مومعلاب باطخلاف ًاذإ «رانلا

 ي رهف «رثاكتلا# :هلوق امأو ءهيلإ ةبسنلاب ءيشب سيل فلألا نم دحاولا

 ل )٠٥۳١(. «ميظع ءىش ةعاسلا ةلزلز نإ باب «قاقرلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(
 .(۳۷۹) (۲۲۲) رانلا ثعب جرخأ مدآل هللا لوقي : هلوق باب «ناميإلا باتك «ملسمو



 رثاكتلاو «هاجلاب رثاكتلاو «ةليبقلاب رثاكتلاو «لاملاب رثاكتلا لمشي |
 بحاص لوق كلذل لديو ءرخافتلا هيف عقي نأ نكمي ام لكبو «ملعلاب 2

 ناسنإلاف .[*4 :فهكلا] «ًارفن زعأو ًالام كنم رثكأ انأ# :هبحاصل ةنجلا اي
 , ةراجت عسوأو ًالام رخآلا نم رثكأ نوكي نأ بلطيف هلامب رثاكتي دق 7

 لاق امك ءددع مهنم رثكأ نحن لوقي «هتليبقب ناسنإلا رثاكتي دقو
 :رعاشلا 0

 . ىصحل اب ءايشألا نودعي قبس اميف اوناك مهنأل ؛ىصح مهنم رثكأ 9 ريباك a اجمنإو يصح ميم واي يسرا
 ةينامث مهاصح نورخالاو .«فاآلا ةرشع مهاصح ءالؤه ناك اذإ :الثمف |[

 : رعاشلا لوقيف ءزعأو رثكأ لوألا راص فالآ +

 ملعلاب هريغ ىلع رثاكي هدجتف «ملعلاب ناسنإلا رثاكتي كلذك ر
 :هلوقو . لجو زع هللا ةدابع نم هل اوقلخ امع رومألا هذه يف نورثاكتيف 5 .رثاكتلا مدآ ينب ىلع بلاغلا وه اذهو .مرحم امإو حابم امإ وهف أ يعرشلا ر للا ناك نإو# ر يعرشلا ملعلاب ناك نإ نعل 7

 ءمتم نأ ىلإ ينعي ءرباقملا مترز نأ ىلإ ينعي ©رباقملا مترز ىتح# 9
 دادزا ربكلا هب دادزا املك لب «تومی نأ ىلإ رثاكتلا ىلع لوبجم ناسنإلاف وِ
 هل لجرلا نإ ىتح «لمألا يف بشيو نسلا يف بيشي وهف «لمألا هب [
 باشلا دنع سيل ام لمألا لوطو لامآلا نم هدنع دجت ًالثم ةنس نوعست 9.

 كنا: : يآ. ةميركلا ةيآلا ىنعم وه اذه ية ةرشع نيخ هل يذلا
 . متم نأ ىلإ ةرخآلا نع رثاكتلاب متوهلت |
 نورثاکتت متحبصأ ىتح # رباقملا مترز ىتح# ىنعم نإ :ليقو را

 يتليبق انأ :لوقيف ناسنإلا يتأيف ءءايحألاب نورثاكتت امك تاومألاب أَي



 ل دعو ءانم روبقلا دع روبقلا ىلإ بهذاف تئش اذإو كتليبق نم رثكأ
 .ةيآلا قايس نم ديعب فيعض لوق اذه نکل ؟رثكأ انيأف مكتم روبقلا
 © :هلوقو .اوتومت نأ ىلإ نورثاكتت مكنأ حيحصلا وه لوألا ىنعملاو

 ' ] نأ ىلع هللا همحر ريزعلا دبع نب ومعي لدتا «رياقلا كرز یخو

 ا كلذكو «ةماقإ رادب تسيل روبقلا نأو ءهنطو ىلإ عجري نأ دبال رئازلا
 يق ىتح رثاكتلا مكاهلأ# :أرقي ءىراق عمس هنأ بارعألا ضعب نع ركذي
 "ر رئازلا نأل .«نثعبنل هللاو ميقمب رئازلا ام هللاو» :لاقف *«رباقملا مترز
 ما .قحلا وه اذهو .نثعبنل هللاو :لاقف ءعجريو روزي فورعم وه امك
 © لوقي .اهريغو دئارجلا يف نألا سانلا ضعب هركذي ام نأ فرعن اذهمو

 ' | لطاب مالك اذه نإ ««ريخألا هاوثم ىلإ لقتنا هنإ) :تام اذإ لجرلا نع
 هك دمتعا ناشتإلا نأ" ول لب رشا ىئوتملا ىه أ روبقلا نال تاكو
 ا نع ةدر ثعبلاب رفكلاو «ثعبلاب ًارفاك راصل ظفللا اذه لولدم
 14 ام نوردي الو تاملكلا نودع نسانلا خم اًريثك نکل «مالسإلا

 او ا نالا نع ةنوروم وله للو اف

 ي ىوثملا هنإ ربقلا نع لاقي الف «ةرابعلا هذه بنجت بجي اذهل «توملا
 "| مث . “"ةمايقلا موي يف رانلا امإو «ةنجلا امإ ريخألا ىوثملا نأل ؛ريخألا

 مک نإ :ليق «نوملعت فوس الك مث .نوملعت فوس الك# :ىلاعت هللا لاق
 ال اهنإ :ليقو «رثاكتلا اذه نع اوعدترا : ينعي عدرلا ىنعمب الك

 | ةبقاع نوملعت فوس :يأ (نوملعت فوس# ىنعمو ءاّقح ىنعمب
 يق يف ءاج دقو .مكعفني ال رثاكتلا اذه نأو «ةرخآلا ىلإ متعجر اذإ مكرمأ

 0 لوقي» ملسم هاور اميف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ثيدحلا

 6 ام الإ كلام نم كل سيلو - هب رختفي : ينعي - يلامو يلام : مدآ نبا

 60 ا سلا راج هيو 5 لا ص 01(



 ىقابلاو “”«تيضمأف تقدصت وأ «تيلبأف تسبل وأ «تينفأف تلكأ |[
 اهلكأن نأ امإ .انيديأ نيب يتلا انلاومأ «قحلا وه اذهو كريغل هكرات #
 رکو ا ا هك ديفح نأ مارا ليقف ةيسدلت» نأ انو شك, 4
 يذلا لاملا جرخي نأ نكمي ال انريغل اهكرتن نأ امإو .ةمايقلا موي انمامأ 5

 فوس :يأ «نوملعت فوس الك# .ةيعابرلا ةمسقلا هذه نع انيديأب 8:
 فوس الك مث# ةرخآلا نع مكاهلأ يذلا رثاكتلاب مكرمأ ةبقاع نوملعت 4
 ول الك# :لاق مث «ةيناث ةرم عدرلل ديكأت ةلمجلا هذهو «نوملعت | '
 يف مكنأ متفرعل نيقيلا ملع نوملعت ول اًقح : ينعي (نيقيلا ملع نوملعت 5

 هذه يف نوهال نولفاغ مكنأل «نيقيلا ملع نوملعت ال مكنكلو «لالض اي

 . ميظع أطخ ينو لالض يف مكنأ متفرعل نيقيلا ملع متملع ولو ءايندلا |
 هذه «نورتل# 4نيقيلا نيع اهنورتل مث .ميحجلا نورتلإ : ىلاعت لاق مث 2
 دنع فقي نأ ءىراقلا ىلع بجي اذهلو «ول» باوج تسيل ةلقتسم ةلمجلا 0(

 ةمئألا نم ًاريثك عمسن نحنو «نيقيلا ملع نوملعت ول الكا :هلوق
 اذهو «ميحجلا نورتل نيقيلا ملع نوملعت ول الك# نولوقيف نولصي أ
 «لمأتلا قح ةيآلا اولمأتي مل مهنأ امإو «نايسنو مهنم ةلفغ امإ لصولا ا

 لاق اذإاهنآل ىنعملا دسفي لصولا نأ اودجول لمأتلا.قح اهولمأت ول الإو
 عمس نم اذهل هيبنتلاو هبنتلا بجي كلذل «حيحصب سيل اذهو «مهملعب ر ةطورشم ميحجلا ةيؤر راص (ميحجلا نورتل نيقيلا ملع نوملعت ول الك» ,
 اي :هل لوقيو هبني «ميحجلا نورتل نيقيلا ملع نوملعت ول الك» أرقي دحأ 5

 سأر اهنأل :ًالوأ .فقو لصت الف «ىنعملا داسف مهوي لصولا اذه يخأ 5
 لصولا نأ :ًايناثو «ةيآ لك سأر دنع ناسنإلا فقي نأ عورشملاو «ةيآ أر ےس 5

 (۲۹۵۸) رفاكلا ةنجو نمؤملا نجس ايندلا باب «دهزلا باتك «ملسم هجرخأ ١١( إي



 نورتل# ًاذإ «ميحجلا نورتل نيقيلا ملع نوملعت ول الك» ىنعملا دسفي 1
 اميف «ةيمسق ةلمج يهو ءاهلبق امب اهل ةلص ال ةفنأتسم ةلمج #ميحجلا #9
 يف نوبرعملا لوقي اذهلو «ميحجلا نورتل هللاو :ريدقتلاو ردقم مسق وب"
 ءمسقلا باوج يه «نورت» ةلمجو «مسقلل ةئطوم ماللا نإ :اهبارعإ |[.
 نم راسا «ميحجلا »و يا نورتل هللاو» ريدقتلاو فوذحم مسقلاو را

 5 ؟ىرت ىتمو ءاهتيؤرل ديكأت *نيقيلا نيع .اهنورتل مث رانلا ءامسأ ا

 لوعبس هرج مامز لك «مامز ET ‹ةمايقلا موي 7

 ةميظع ةريبك ران اهنإ  هللاب ذايعلاو  رانلا هذهب كنظ امف كلم فلأ 8,

 ةكئالملاو «كلم فلأ نوعبس هرجي مامز لك «مامز فلأ نيعبس اهيف نأل يي
 نع ذئموي نلأستل مثل .اهنم هللا انذاعأ  ةميظع ران يهف دادش ماظع |[

 نع نلأست ميظعلا فقوملا كلذ يف تقولا كلذ يف مث :ينعي «ميعنلا ©
 نع ذئموي نلأستل# :هلوق يف هللا مهمحر ءاملعلا فلتخاو «ميعنلا اي
 ؟رفاكلاو نمؤملا دارملا وأ «رفاكلا دارملا له ميعنلا 9

 نكل «ميعنلا نع لأسي لك رفاكلاو نمؤملا دارملا نأ :باوصلاو 2

 «ريكذت لاؤس لأسي نمؤملاو «عيرقتو خيبوت لاؤس لأسي رفاكلا اه
 هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا ةصق يف ىرج ام ماع هنأ ىلع ليلدلاو [؟

 تاذ و هللا لوسر جرخ : لاق ةريره يبآ نعف ءرمعو ركب يبأو «ملسو 3
 امكتويب نم امكجرخأ ام» :لاقف «رمعو ركب يبأب وه اذإف «ةليل وأ موي |

 يسفن يذلاو ءانأو» :لاق !هللا لوسر اي «عوجلا :الاق «؟ةعاسلا هذه ۴

 نم الجر ىتأف .هعم اوماقف «اوموق ءامكجرخأ يذلا ينجرخأل !هديب

 ! دلهأو !ًابحرم :تلاق ةأرملا هتأر املف «هتيب يف سيل وه اذإف ءراصنألا [

 نم انل بذعتسي بهذ :تلاق «؟نالف نيأ» : ب هللا لوسر اهل لاقف

 :لاق مث .هبحاصو لَك هللا لوسر ىلإ رظنف يراصنألا ءاج ذإ ءءاملا



 ا يا

 4| قذعي مهءاجف قلطناف :لاق «ينم ًافايضأ مركأ مويلا دحأ ام شل دمحلا | ر
 هل لاقف «ةيدملا ذخأو ءهذه نم اولك :لاقف «بطرو رمتو رسب هيف #
 نمو «ةاشلا نم اولكأف ءمهل حبذف «بولحلاو !كايإ» : ةي هللا لوسر 4

 يبأل لكَ هللا لوسر لاق ءاوورو اوعبش نأ املف ءاوبرشو «قذعلا كلذ ١
 ‹ةمايقلا موي ميعنلا اذه نع نلأستل !هديب يسفن يذلاو» قو نكي

 اذه :عكباصأ ی اور لت خرجا بكوب نم مكحرخا و
 يذلا ميعنلا نم هديب يسفن يذلاو اذه» :ىرخأ ةياور ينو . '”ميعنلا 5
 اذهو . «دراب ءامو «بيط بطرو «دراب لظ «ةمايقلا موي هنع نولأست 9:
 لاؤس «لاؤسلا فلتخي نكلو .رفاكلاو نمؤملا لأسُي يذلا نأ ىلع ليلد ب
 نأ ملعيو «حرفي ىتح هيلع لجو زع هللا ةمعنب ريكذت لاؤس نمؤملا إ٠
 مركت اذإ هنأ ىنعمب «ةرخآلا يف هيلع معني ايندلا يف هيلع معنأ يذلا 9"
 لاؤس هنإف رفاكلا امأ «ةرخآلا يف هتمعنب هيلع مركت ايندلا يف هيلع هتمعنب 0
 ام لحج نأو «هتعاط يف انلمعتسي نأ ىلاعت هللا لأست .ميدنتو خيبوت مک
 .ريدق ءىش لك ىلع هنإ «هتعاط ىلع انوع انقزر و

 هاضرب قثي نم راد ىلإ هريغ هعابتتسا زاوج باب «ةبرشألا باتك ملم زا 01( 4

 )۲۰۳۸()۱٤١(. كلذب ©
 : لاقو )۲۳٠۹( ي4 يبنلا ةشيعم يف ءاج ام باب «دهزلا باتك «يذمرتلا هجرخأ () ف



 4+ ص شقا را م شو
 و س د

 أوُلَِعَو اونماء نيذلا
 وص ايل ںی رک

 0 ر ل نالا نل € ر ا رصعلاو

 . 42 رل أوصاوتو قحاب اوصاوتو تحلل

 .اهيلع مالكلا مدقت ةلمسبلا

 ٠٠ هللا مسقأ «رسخ يفل ناسنإلا نإ . رصعلاو# : لجو زع هللا لوقي
 © راهنلا رخآ نأل ءراهنلا رخآ هب دارملا نإ : ليق رصعلاو ءرصعلاب ىلاعت

 امك ىلضفلا :يأ ء«ىطسولا ةالصلا ىمست رصعلا ةالصو «هلضفأ |

 . "كلذب ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا اهامس 5

 امل هب هللا مسقأ حصألا وه اذهو .نامزلا وه رصعلا نإ :ليقو

 نيب مايألا ةلوادمو ءرومألا تابلقتو «لاوحألا فالتخا نم هيف عقي

 بئاغلا يف هنع ثدحتمو .رضاحلا يف دهاشم وه امم كلذ ريغو سانلا

 ءءاخرو ةدش هتاقوأ فلتختو «قلخلا هشيعي يذلا نامزلا وه رصعلاف

 ريغ ىلإ ًائيس ًالمعو ًاح اص ًالمعو ءاضرمو ةحصو «ًاملسو ًابرحو |[.
 يفل ناسنإلا نإ# :هلوق ىلع هب هللا مسقأ . عيمجلل مولعم وه امم كلذ ١

 يذلا ناسنإلا ةمالعو «سنجلا هب دارملا نأل «ماع انه ناسنإلاو «رسخ و

  (OD) FLةميزهلاب نيكرشملا ىلع ءاعدلا باب «ريسلاو داهجلا باتك ‹«يراخبلا هج رخأ 25

 ىطسولا ةالصلا : لاق نمل ليلدلا باب «دجاسملا باتك < ءملسمو .(۲۹۳۱) ةلزلزلاو

 ربو 0



 1 يف ناسنإ لك : ليق ول انهف «لك» ةملك «لا» لحم لحي نأ مومعلا هب داري

 .® ىلع ًامسق مسقأ هللا نأ ةميركلا ةيآلا ىنعمو .ىنعملا وه اذه ناكل رسخ

 ي يف ءهلاوحأ لك يف ناصقنو نارسخ يف :يأ رسخ يف هنأ ناسنإلا لاح
 4 ةدكؤم ةلمجلا هذهو . لجو زع هللا ىنثتسا نم الإ ةرخآلا يفو ايندلا

 4 (ماللا) :ثلاثلاو (َنِإ) :يناثلاو ءمسقلا :لوألا «تادكؤم ثالثب
 + «يف» نأ كلذو (رساخل) :هلوق نم غلبأ نوكيل « رسخ يفلإ# هلوقب ىتأو

 | لك نم هب طيحم نارسخلاو ءرسخلا يف سمغنم ناسنإلا نأكف ةيفرظلل
 © اوصاوتو قحلاب اوصاوتو تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا الإ# .بناج 9
 ل تافصلا هذ نيفصتملا ءالؤه ىلاعتو هناحبس هللا ىنثتسا .«ربصلاب [+4

 1 : عبرألا ١
 © هنيب امب ددرت الو كش هجلاخي ال يذلا ناميإلا :ىلوألا ةفصلا

 هيأ للاب نمؤت نأ» :لاق ناميإلا نع ليربج هلأس نيح يب لوسرلا |
 "ا هريخ ردقلاب نمؤتو ءرخآلا مويلاو «هلسرو «هبتکو «هتکئالمو |[

 @٠ نطاوم يف هيلع انملكتو لوطي ثيدحلا اذه حرشو . '”هرشو هو
 اه بجي نكلو «نونمؤملا مه ةتسلا لوصألا هذهب اونمآ نيذلاف « "”ةريثك ا

 > ءايشألا هذهب نمؤت كنأ : ىنعمب .ددرت الو هعم كش ال ًاناميإ نوكي نأ ۴+

 ) : ماسقأ ةثالث ماقما اذه يف سانلاو .نيعلا يأر اهارت كنأكو ي
 أ الو هيف كش ال ًاناميإ ؛ناميإلا صلاخ نمؤم :لوألا مسقلا

 .ددرت ©

 .(07) ص هج رخت مدقت (۱) و
 هللا همحر خيشلا ةليضف لئاسرو ىواتف عومجم يف ثيدحلا اذه حرش رظنا ١( يب

 .(5١1غ/0)



 0 يذلا لوألا مسقلا ءالؤه نم يجانلاو .ددرتم :ثلاثلا مسقلاو

 ص ‹هتیهولآو «هتیبوبرو «هللا دوجوب نمؤي «هيف ددرت ال ًاناميإ نمؤي

 ١ : مهقلخ يبيغ ملاع مهو ةكئالملاب نمؤيو «لجو زع هتافصو هئامسأبو

 | سيل ام اهنمو «مولعم وه ام اهنم لامعأب مهفلكو ءرون نم ىلاعت هللا

 .© دنع نم هب لزني يحولاب فلكم مالسلاو ةالصلا هيلع ليربجف «مولعمب
 ى هلكو :ينعي تابنلاو رطقلاب فلكم ليئاكيمو «لسرلاو ءايبنألا ىلإ هللا

 | لكوم :ليفارسإو .تابنلا ىلعو رطملاب قلعتي ام لكو رطملا ىلع هلل

 نمو .ةنجلاب لكوم ناوضرو «رانلاب لكوم :كلامو ءروصلاب خفنلاب
 ١ يف ءاج نكل ءآضيأ مهلامعأ ملعن الو مهئامسأ ملعن ال نم ةكئالملا
 أ عبرأ عضوم نم ام هنأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع ثيدحلا
 © كلذك « '”دجاس وأ «عكار وأ هلل مئاق كلم هيفو الإ ءامسلا يف عباصأ

 «مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا ىلع هللا اهلزنأ يتلا بتكلاب نمؤن

 4 م نيذلاو ‹مہنايعأب مهم نمؤن ءانيلع هللا يصف يدل سراب يو

 «لسرلا ءابنأ عيمج انيلع صقي مل هللا نأل ؛ًالامجإ مهب نمؤن انيلع مهصقي

 # كيلع صصقن مل نم مهنمو كيلع انصصق نم مهنم# :ىلاعت هللا لاق
 مهروبق نم سانلا جرخي موي ثعبلا موي وه رخآلا مويلاو .[۷۸ :رفاغ]
 مهيلع سيل نيذلا ينعي ةافحلاف .ًامهب «ًالرغ «ةارع «ةافح ءازجلل

 ل مهيلع سيل نيذلا :ةارعلاو «ةيراع مهمادقأ :يأ فافخ الو لاعن

 لام مهعم سيل نيذلا :مهبلاو .اونتحي مل نيذلا :لرغلاو «بايث

لسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ثدح الو «كلذك ور
 تلاق ةارع مهنأب ما

 : لاق ؟ضعب ىلإ مهضعب رظني ءاسنلاو لاجرلا هللا لوسر اي : ةشئاع

 اهل ام نوملعت ول» للي يبنلا لوق يف ءاج ام باب ءدهزلا باتك «يذمرتلا هجرخأ 4 )١(
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 نأل «ضعب ىلإ مهضعب رظني نأ نم يأ “كلذ نم مظعأ رمألا» 0
 ناميإلا نمو :هللا همحر مالسإلا خيش لاق .هسفنب لوغشم لك سانلا #
 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا هب ربخأ ام لكب ناميإلا رخآلا مويلاب 5
 يذلا رابتخالاب : يأ ربقلا ةنتفب نمؤت نأ بجيف «توملا دعب نوكي ام 5

 ضاير نم ةضور امإ ريقلا. نأب كلذك نمؤتو «هيبنو «هنيدو «هبر ر نع هنالأسي ناكلم هيتأي هنإف «هباحصأ هنع ىلوتو نفد اذإ تيملل نوكي |,
 نمؤتو «باوثلا وأ باذعلا هيف نأ يأ .رانلا رفح نم ةرفح امإو «ةنجلا |
 نأ» انلوق يف لخاد هنإف رخآلا مويلاب قلعتي ام لكو رانلاو ةنجلاب كلذك ©:
 نأ بجي : ينعي لجو زع هللا ريدقت :ردقلاو (رخآلا مويلاو هللاب نمؤت ر
 :هل لاقف ملقلا قلخ هللا نأ كلذو ءيش لك ردق ىلاعت هللا نأب نمؤت |
 .ةمايقلا موي ىلإ نئاك وه ام بتكا :لاق ؟بتكأ اذامو :لاق .بتكا أ
 يف ناميإلاف ًاذإ . "ةمايقلا موي ىلإ نئاك وه امب ةعاسلا كلت يف ىرجف ا
 اهنيب يتلا ةتسلا لوصألاب ناميإلا لمشي «اونمآ نيذلا الإ## :هلوق +

 #تاحلاصلا اولمعو# :هلوق امأ .مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا 5
 5 ۶ء 2
 «مايصو «ةاكزو «ةالص نم : ةحلاصلا لامعالاب اوماق ما :هأاتعمف |

 درجم ىلع اورصتقي ملف كلذ ريغو ماحرألا ةلصو .نيدلاولل ربو .جحو 3

 ىلع تلمتشا يتلا يه #تاحلاصلا#و اوجتنأو اولمع لب بلقلا يف ام 2

 . لجو زع هلل صالخإلا :لوألا
 . مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلل ةعباتملا : يناثلاو

 .0737) ص هجيرخت مدقت () 5 .(58) ص هجيرخت مدقت ١( اف



 كرابت هللا لاق .دودرم وهف هلل ًاصلاخ نكي مل اذإ لمعلا نأ كلذو |

 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا هيوري يذلا يسدقلا ثيدحلا يف ىلاعتو 8:

 كرشأ المع لمع نم ءكرشلا نع ءاكرشلا ىنغأ انأ» :هللا لاق ملسو
 وأ «سانلل ةاءارم ىلصت تمق ولف . "”(هكرشو هتكرت يريغ ىعم هيف

 تلصوب نأ وباقل و وأ سافل ارم دست
 ًاحلاص ناك نإو ىتح دودرم لمعلاف . كلذ ريغ وأ سانلل ةاءارم محرلا

 هيلع لوسرلا هلمعي مل المع تلمع كنأ ول عابتالا كلذك .هرهاظ يف

 4 كنم لبقي ال هنإف هلل صالخإلا عم هللا ىلإ هب تبرقتو مالسلاو ةالصلا
 + هيلع سيل المع لمع نم» :لاق ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نأل

 1| :لوألا :نيفصو عمج ام حلاصلا لمعلا ًاذإ . "در وهف انرمأ

 ىلعو هيلع هللا لص لوسرلل ةعباتملا :يناثلاو . لجو زع هلل صالخإلا
 هل .قحلاب ًاضعب يصوي مهضعب راص : يأ € قحاب اوصاوتو# .ملسو هلآ
 ّ يف ًاطرفم هآر اذإ رخآلا يصوي مهنم دحاو لك ينعي .عرشلا وه :قحلاو

 © مرحمل ًالعاف هآر اذإ «بجاولاب مق يخأ اي :لاقو هاصوأ .بجاو

 او لب مهسفنأ عفن ىلع اورصتقي مل مهف «مارحلا بنتجا يخأ اي :لاق هاصوأ

 4 ًاضعب مهضعب يصوي : يأ «ربصلاب اوصاوتو# «مهريغو مهسفنأ اوعفن

 ملعلا لهأ همسقو «هلعف يغبني ال امع سفنلا سبح ربصلاو ءربصلاب أ

 : ماسقأ ةثالث ىلإ اړ

 . هللا ةعاط ىلع ربص :لوألا مسقلا

 . هللا مراح نع ربص :يناثلا مسقلا

 . هللا رادقأ ىلع ربص :ثلاثلا مسقلا

 )۱۳٤(. ص هجيرخت مدقت )000
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 نأ لعينك ا كريس اح را لسكن شارل ١
 لخبو حش ةريثك هلام ةاكز ىأر اذإ سانلا نم ريثك .ةعامجلا عم يلصت |ر
 لاقيف . كلذ هبشأ امو هكرتأ وأ ءريثكلا لاملا اذه جرخأ .ددرتي راصو ©

 ىلع الإ ةريبكل اهنإو# :ةالصلا يف ىلاعت هللا لاق امك تادابعلا |

 امإو < شغلاب امإو ءابرلاب امإ :ةمرحم باسكأ ىلإ :هسفن هرجت ًالثم سانلا .

 هيل ىلإ رظنلاب ىلتبي ًاضيأ سانلا ضعب .مرحم هجو ىلع لماعتت ال كسفن (

 ام هلو .ذخأ ام هلل نإ» :هتانب ىدحإل مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا |
 . "”(بستحتلو ريصتلف اهرمف 2« ىمسم لجأب هدنع ءىش لکو . ىطعأ 0(

 ءاكب ضعبب تيملا بذعي» : هيي يبنلا لوق باب «زئانجلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١( ص

E NEE Ft ESE FEE EEE) 2 RY 56 0  
 4 :SEWE ê 3 590+ هناك 7 س .NE ا ج 2 5 اړې يب ړو ړ ړې ړې د و 7” و

 ةالصلا نع لسك هيف نوكي سانلا نم ريثك .ةعاطلا ىلع ريصلا

 تيدأو تيبلا يف ىلصأ لوقي دجسملا ىلإ بهذي ال :ًالثم ةعامجلا عم

 نإف تادابعلا ةيقب اذكهو «ةاكزلا. ءادأ ىلع كسفن ربصا ىخأ اي :هل

 «ةليقث مهيلع تادابعلا نأ دجت هللا دابع رثكأ .[4 :ةرقبلا] *# نيعشاخلا
 ضعب ةيصعملا نع ربصلا كلذك «ةعاطلا ىلع ربصلاب نوصاوتي مهف

 ربصأ يخأ اي ربصا :هل لاقيف مارحلا عاونأ نم كلذ ريغب وأ سيلدتلاب

 : هل لاقيف هرصب اهعبتأ ةأرما ترم ام لكو قوسلا يف ًايشام هدجت ءاسنلا
 .ءىشلا اذه نع كسفن ربصا ىخأ اي

N Esها  Neaهند ل نق رمت  
 عزجيف هتبحأ دقفب ناسنإلا باصي «هلام نم ءيش دقفب ناسنإلا باصي

 ردقم رمأ اذه يخأ اي ربصا «مهنيب اميف نوصاوتيف مأتيو طخستيو

 لاق امك مث ءقلخي مل نبالا اذه نأ ردق ءربصا يخأ اي :لوقن هنبا تومب

 )١1(. (977) تيما ىلع ءاكبلا باب «زئانجلا باتك «ملسمو )١785( «هيلع هلهأ



 فيك ؟كبر ىلع بتعت فيك هكلم ىلاعت هللا ذخأ اذإف ءهلل هلك رمألا |

 ؟سوفنلا ىلع قشأ ربصلا عاونأ يأ :ليق نإف 5
 ةعاطلاب مايقلا هيلع قشي سانلا ضعبف .فلتخي اذه :باوجلاف

 هيلع ةنيه ةعاطلا سكعلاب سانلا ضعبو ءادج هيلع ةليقث نوكتو 8.
 هيلع لهسي سانلا ضعبو «ةريبك ةقشم قاش «بعص ةيصعملا كرت نكل 7

 ىلع ريصلا لمحتي ال نكل «ةيصعملا نع ريصلاو «ةعاطلا ىلع ربصلا |
 < هللاب ذايعلاو - دتري نأ نإ لاحلا هب لصت لق هنإ ىتح رجعي «بئاصملا را

 ريخ هناضأ نإف فروع لع هللا دتحي نم نيادلا نشر و لا ف لاف اک
 كلذ ةرخآلاو ايندلا رسخ ههجو ىلع بلقنا ةنتف هتباصأ نإو هب نأمطا 0
 هناحبس هللا نأ ةروسلا هذه نم ذخأن ًاذإ ١١[. :جحلا] #نيبملا نارسخلا وه 9

 ءرسخ يف مدآ ينب عيمج نأ ماللاو «نإب دكؤملا مسقلاب دكأ ىلاعتو اي
 .ربصلاب يصاوتلاو «قحلاب يصاوتلاو «حلاصلا لمعلاو «ناميإلا 9
 ةجح هدابع ىلع هللا لزني مل ول» :- هللا همحر  يعفاشلا مامإلا لاق 0
 كسمتلا ىلع ًاثحو ةظعوم مهتفك :ينعي .«مهتفكل ةروسلا هذه الإ [9
 سيلو . كلذ ىلع ربصلاو «هللا ىلإ ةوعدلاو «حلاصلا لمعلاو ناميإلاب وأ
 مهتفك نكل «ةعيرشلا عيمج يف قلخلل ةيفاك ةروسلا هذه نأ هدارم |
 هذهب فصتا اذإ الإ رسخ يف هنأ فرعي لقاع ناسنإ لكف .ةظعوم #
 هذهب فصتي نأ عيطتسي ام ردقب لواحي فوس هنإف «عبرألا تافصلا ف
 انلعجي نأ هللا لأسن .نارسخلا نم هسفن صيلخت ىلإو «عبرألا تافصلا |

 . ريدق ءيش لك ىلع هنإ «نيقفوملا نيحبارلا نم



 آم © ٍمَدَّدَعو ام عج ىلا 25 )نم مرمه لَكِ ليو
 ھم مص سرر ےک 2 و ل کک روک

 TT ندب اک ١ ا مدلخأ
 2 دو <4 ر < 78 يسع هوه

 و را ةَدَصوُم ميل اَّنِإ کا ویال لع ملط ىلا <87 ُهَدَموُمْل
 . 4 ةد ےک ےک

Na عل 

 .اهيلع مالكلا مدقت ةلمتسلا

 ىلاعتو هناحبس هللا ءىدتبي ةروسلا هذه يف #ةزم لكل ليو## 2

 نمل ديعو توبث ىلع لدت انآ يأ «ديعو ةملك يهو (ليو# ةملكب ا
 مسا «ليو# نإ :ليقو «هرخآ ىلإ 4ةزمل ةزمه# .تافصلا هذہب فصتا |
 غبص نم لك (ةزمل ةزمه لكل# .حصأ لوألا نكلو منهج يف داول 8

 ىنعمب امه لهف ءدحاو فوصومل نافصو ةزمللاو ةزمهلاو «مومعلا اي

 ةزمهلا نأ ينعي «دحاو ىنعمل ناظفل امهنإ :ءاملعلا ضعب لاق

 ىنعملا ريغ ىنعم امهنم دحاو لكل لب :مهضعب لاقو .ةزمللا وه

 .رخآلا ©
 هنأ : يهو ريسفتلا ريغو ريسفتلا يف اهيلع هبنأ نأ بحأ ةدعاق مثو 9
 لكل وأ «دحاو ىنعمب ىرخألا عم ةملكلا نوكت نأ نيب رمألا راد اذإ اي

E 1 4ناكل احلا اننأل ندم  



 3 ههلا ةروس د ا 3

 1 هذه يف حيحصلاو «نيتملكلا نيب اًقيرفتو اًسيسأت اذه راص ىنعم اهل

 :زمللاو .لعفلاب :ةزمهلاف :اًقرف امهنيب نأ #ةزمل ةزمه لكل# ةيآلا

 نإف تاقدصلا يف كزملي نم مهنمو# :ىلاعت هللا لاق امك «ناسللاب

 | .[08 :ةبوتلا] (نوطخسي مه اذإ اهنم اوطعي مل نإو اوضر اهنم اوطعأ
 ْ وأ .ههجو يولي نأ امإ هلعفب سانلا نم رخسي هنأ ينعي لعفلاب زمهلاف ,

 اورظنا «٠ صخش ىلإ ريشي ةراشإلاب وأ «كلذ هبشأ ام وأ . ههجوب سبعي

 Kk وهو هلعفب امإ رشبلا بيعب فوغشم - هللاب ذايعلاو - سانلا ضعبو

 هي لك عطت الو# :ىلاعت هلوقك اذهو ءزاّمللا وهو هلوقب امإو ءزاّمهلا
 ۳ الام عمج يذلا# ٠١. ١١[. :ملقلا] *ميمنب ءاشم زامه .نيهم فالح

 عنميو «لاملا عمجي «عانم عامج ةحيبقلا هفاصوأ نم ًاضيأ هذه «هددعو

 : ليقو #هددعو# .هددعيو لاملا عمجي يطعي ال ليخب وهف ءءاطعلا

 ىلإ بهذي ةرم لك لاملاب هفغشل ينعي ءاصحإلا ينعي ديدعتلا ىنعم
 98 راهنلا رخآ ينو «حابصلا يف قودنصلا يف مهاردلا دعي «دعيو قودنصلا
 ف اح هيلا تنحي لو ايه وا دنا تري رهو ام
 1 «هددع# ةغلابملا ةغيصب تءاج اذهلو «هددعيو هيلع ددرتي لاملاب هفغش

 98 ديري وأ «صقن نوكي نأ ىشخي هل هتبحو هفغش ةدشل هدادعت رثكأ ينعي
 ان .لاملا ددعي ًامئاد وهف قبس ام ىلع ةدايز نئمطي نأ

 بئاونل هرخدا ىنعي هل ةدع هلعج يأ «هددع# ىنعم ليقو

 تار لا ع نألا بيعي غ و و اذه حلا
 سيل قوقحو ةاكز نم هيف بجي ام ءادأب بجاولاب مايقلا عم رهدلا |
 هيلإ ددرتي «لاملا وه ناسنإلا مه ربكأ نوكي نأ مومذملا امنإو «ًامومذم ا

 هعمج ا هددع دارملا نا لوقلاف «صقن له ءداز له رظنيو «هددعیو ِ



 اذه نظي ىنعي «هدلخأ هلام نأ بسحي# .فيعض لوق لبقتسملل

 ريع نأ 1 مرك هرج ا الا
 دعب هدلخي ام ةقيقح ناسنإلا رمع لب ءايندلا يف ىقب ام سيل ناسنإلا
 هذه يف لوقيف .«مهتنسلا ىلعو سانلا بولق يف هاركذ نوكيو «هتوم
 8 ءهرمع لاطأ وأ هركذ دلخأ : يأ «هدلخأ هلام نأ بسحي# :ةيآلا

 هبل مهإف مركلاو لذبلاب اوفرعُي مل اذإ لاومألا لهأ نإف .كلذك سيل رمألاو
 | نالف نم لخبأو «نالف نم لخبأ :لاقيف .ءىبسلا ركذلاب نکل نودلخي
 ,,# «ةمطحلا يف نذبنيل الك# :لاق اذهلو «باعيو سلاجملا يف ركذيو
 هل اذه وأ لئاقلا اذه عدرت :يأ عدر فرح ءاملعلا اهيمسي انه 4الك#

 |٠ ينعي» اًمح ىنعمب نوكت نأ لمتحيو .هنابسح نع وأ هلوق نع بساحلا
 © دلخي نلو «هلام هدلخي نل لجرلا اذه «حيحص امهالكو «نذبنيل ًاقح

 هل امب همايق مدعل ءوسلاب ركذي امبرو «هرکذ ىوطيو ىسنيس لب «هارکذ
 1 يف ةعقاو هذه ماللا 4#ةمطحلا يف نذبنيل# .لذبلا نم هيلع هللا بجوأ

 #7 حرطي :يأ «ةمطحلا يف نذبنيل هللاو» ريدقتلاو ءردقملا مسقلا باوج

 ي ةدكؤم ةلمجلا هذه تراص مسقلا باوجل ماللا نأ :انلق اذإو .ًاحرط

 79 نآرقلا يف ريثك اذه لثمو .فوذحملا مسقلاو ءديكوتلا نونو «ماللاب
 ي مسقي ىلاعت هللاو .نونلاو «ماللاو «نيميلاب ءيشلا ديكأت يأ «ميركلا

 | له ذبنُي يذلا ام *نذبنيل# :هلوقو .هنأشل ًاميظعتو هل ًاديكأت ءىشلاب

 4 لر هللا نإ لاما بک انآ هدير اهلك لالا وأ لالا "حاتم دوف
 + يأ ١[. :روطلا] اعد منهج ران ىلإ نوعّدي موي# : ىرخأ ةيآ ف

 | يتلا يه ةمطحلاو «ةمطحلا يف حرطي يأ «ذبني» :لوقي انهو «نوعفدي
 ر0 كاردأ امو# : ىلاعت هللا لاق ؟يه امف هرسكتو هتتفت : يأ «ءيشلا مطحت

 اهي اذه (ةدقوملا هللا ران# ميخفتلاو ميظعتلل ةغيصلا هذهو «ةمطحلا ام



 ميه لإ لاهو اس ااا و ا یک ی تارا ١
 ةبوقع تسيلو لدع ةبوقع ىهف باذعلا قحتسي 308 ادد هن ,

 ءًالدع نوكي دقو ًاملظ نوكي دق رانلاب قارحإلا نأل .ملظ ران تسيلو | ر لدع ران يه ًاذإ ءاهب بذعُي نأ قحتسي نم اهب هللا قرحي ران :يأ .ملظ ا
 زع برلا ىلع هب ىنُي هنأو «لدع هنأ كش ال رانلا يف نيرفاكلا بيذعتف 8.

 عم «ةمطحلا# :هلوق لمأتو .نوقحتسي امب ءالؤه لماع ثيح لجو ي
 دحاو نزو ىلع «ةزمل ةزمهو ءةمطح «ةزمل ةزمه# لعافلا اذه لعف 0
 : يأ «ةدقوملا هللا ران ظفللا يف ىتح لمعلل ًاقباطم ءازجلا نوكيل 9,

 وهو داؤف عمج ةدئفألا «ةدئفألا ىلع علطت يتلا# .ةرعسملا ةرّجسملا اي
 ةدش نم  هللاب ذايعلاو - بولقلا ىلإ لصت اهنأ :ىنعملاو .بلقلا |
 ام رهاظلا دلجلا نيبو اهنيبو رودصلا يف ةنونكم بولقلا نأ عم ءاهترارح ®:
 اهنإ# .ةدئفألا ىلإ رانلا هذه لصت كلذ عم نكل تاقبطلا نم اهنيب ا
 زاّمللاو زاّمهلا ىلع يأ ةدقوملا هللا ران يهو ةمطحلا :يأ «مهيلع م٠

 عجرملا نأ عم عمجلا ظفلب ريمضلا داعأو «ريخلل عانملا لاملل عاّمجلا (
 نيزاّمهلا عيمج لمشي ماع (ةزمه لكل# نأل .ىنعملا رابتعاب درفم اه

 : ينعي (اهيف اوديعأ اهنم اوجرخي نأ اودارأ املك# - هللاب ذايعلاو - جرف هو
 اهيف نوسكري كلذ دعب مث جورخلا يف اوعمطي ىتح اهباوبأ ىلإ نوعفري اړ
 جرفلا 5 عمط اذإ ناسنإلا نأل ؛بيذعتلا ةدشل اذه لک ءاهيف نوداعيو 44

 «ةديدج ةساكتنا تراص ديعأ اذإف «حرفي صلخيو وجني فوس هنأو و

 ةرجح يف ناك اًناسنإ نأ ول نآلا لمأت .ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا يف 8 لصفم روكذم رانلا لهأ باذعو «مہنادبأو مهرئامضب نوبذعي اذكهف |
 اذام ةقلغم باوبألا «برهم هل سيلو اهيف نارينلا تدقتا ةرايس يف وأ زر



 ذايعلاو  مهف .ةرسح اهلثامي نأ نكمي ال ةميظع ةرسح يف ؟نوكي ا
 نأ :يأ #ةددمت دمع يف# ةدصؤم مهيلع رانلا «رانلا يف اذكه  هللاب #
 يحاونلا عيمج ىلع ةدودمت يأ ةدمم ةدمعأ اهيلعو «ةدصؤم رانلا هذه يك

 .اهنم جورخلا وأ اهحتف نم دحأ نكمتي ال ىتح اياوزلاو |
 ال ةروسلا هذه يف انل هنيبو انيلع كلذ ىلاعتو هناحبس هللا ىكح را
 الآ دارملا نكل ءانماهفأب ا قرع 0 الا 9 نأ ا 0

 سانلا بيعو «لوقلاب سانلا بیع :ةميمذلا فاصوألا هذه نم 3

 دلخيل لاملل قلخ امنإ ناسنإلا نأك ىتح لاملا ىلع صرحلاو «لعفلاب 9.
 قاتلا هذه هءازج نإف هلاح هذه تناك نم نأ ملعنو هل لالا دلخم وأ هل 3

 يف «ةدصؤم «ةدئفألا ىلع علطت «ةمطحلا .هللا اهفصو امك يه يتلا [
 يف صالخإلا انقزري نأو ءاهنم انريجي نأ ىلاعت هللا لأسن .ةدمم دمع

 . هنيد ىلع ةماقتسالاو لمعلاو لوقلا اه
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 روس حك oll 2 2 و را٢ رھ

 يف هد لعجب ملأ 0 ٍليفْلا بأ كبر لعق فيك رت ملأ اه
 <. لیس ني راج مهیمرت © َليِاَبَأ اًرط لع َلَسْرأو ر ٍليِلْصَ
 ہک ل اے نت اک
 ۰ 0 أَم ٍنصعك مهلعج

 يبنلا ىلاعت هللا بطاخي «ليفلا باحصأب كبر لعف فيك رت ملأ# (
 باطخلا هيجوت حصي نم لك بطاخي وأ ءملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص اپ
 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا باطخ نوكي لوألا ىلعف ءهيلإ ['

 هل ماع باطخلا نوكي يناثلا ىلعو «هل ةعبات هتمأ نأل ؛ةمأللو هل باطخ هو"
 ىلاعتو هناحبس لعف ام ررقي ىلاعت هللا نإف لك ىلعو «ءادتبا ءهتمألو |ي

 مدهل اوؤاج نيذلا ةرميلا لهأ مه ليفلا باحصأو «ليفلا باحصأب 4

 كلم نأ كلذ ببسو «ةشبحلا كلم مهيلإ هلسرأ ميظع ليفب ةبعكلا ۹

 ىنبف لجو زع هللا تيب «ةبعكلا ىلإ جحلا نع سانلا دصي نأ دارأ نميلا 0

 هللا تيب جح نع مهدصيل هجح ىلإ سانلا ىعدو «ةبعكلا هبشي ًاتيب #
 هلعج يذلا تيبلا اذه ىلإ مهنم لجر بهذو «برعلا كلذل بضغف <

 «رذقلاب هناردج خطلو «هيف طّوغتو ةبعكلا نع الدب نميلا كلم | ر
 لسرأف كلذب ةشبحلا كلم ربخأو «ًاديدش ًابضغ نميلا كلم بضغف 9

 كلم ءاجف هدعاستل ةليف ةتس هعم ناكو :ليق ميظعلا ليفلا اذه هيلإ 4
 «هتيب ظفاح هناحبس هللا نكلو «همعز ىلع ةبعكلا مدهيل هدونجب نميلا |.

 هجتي نأ ىبأو «نرحو ليفلا فقو سّمغملا ىمسي ناكم ىلإ اولصو املف را



 «لوريي قلطنا نميلا ىلإ هوهجو اذإف «ىبأ هنكلو هسياس هرجزف ةبعكلا ىلإ
 # ىتحاوقب مث « لجو زع هللا تايآ نم ةيآ هذهو « "”فقو ةكم ىلإ هوهجو نإو

 + مهديك لعجي ملأ# ليجس نم ةراجحب مهيمرت ليبابأ ًاريط مهيلع هللا لسرأ
 | «ليجس نم ةراجحب مهيمرت .ليبابأ ًاريط مهيلع لسرأو .ليلضت يف |[.
 هراقنم يف ريط لك «ةقرفتم تاعامج : ينعي €ليبابأ ًاريط# :ءاملعلا لاق 9

 | «بلصأ نوكي هنأل ؛يوشملا نيطلا وهو 4ليجس نمإ# بلص رجح

 | عم ءالؤه نم دحاولا برضي ريغص وه لب «ًاريبك سيل رجحلا اذهو
 ر# :يأ (لوكأم فصعك مهلعجف# - هللاب ذايعلاو - هربد نم جرخيو هسأر 9

 ؤ . تتفت ىتح اهمادقأب هتتطوو باودلا هتلكأ عرزك 2

 و یک واوا ا
 ر6 نم لك اذكهو «مهروحن يف راص مهديك نأو ليفلا باحصأب لعف ام
 4ے زع هللا ىه امنإو «هرحن يف هديك لعجي ىلاعت هللا نإف ءوسب قحلا دارأ
 1 اهيلع طلسُي فوس نامزلا رخآ يف هنأ عم ليفلا اذه نع ةبعكلا لجو

 KK هلآ ىلعو هيلع هللا لص دمحم لوسرلا ةثعبل ةمدقم ليفلا باحصأ ةصق

 “| تيبلا لهأ نإف نامزلا رخآ يف امأ .تيبلا ميظعت اهيف نوكي يتلا ملسو
 K هللا طلسي دعيحت هردق اوقرعي لو «ملظب داحلإب هيف اودارأو هوناهأ اذإ

 + لهأ ىلع بجي اذهلو « ضرألا هجو ىلع ىقبي ال یتح همدهي نم مهيلع

 1 اوم الكل :«ئابكلاو تونذلاو ىصاعملا یاو رانا ةضاخ ةكم

 XK و ر ا
 . ریدق ءیش لك ىلع هنإ «دئاك لك ديك نم

 . )۳4/۳ - و ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا )١( ل

 ١695(. ا ا «يراخبلا هج رخأ مه 98
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 ذله بر اودبعيلف را ٍفيصلاو ِءاَتْشلا ةلحر مهفلل»إ اللا سرم يفلليإل 3
 0 وع سا

 . 4© ٍنَوَخْنَي مهما عوج نم مهمعطأ ىلا( تنل وک

 .اهيلع مالكلا مدقت ةلمسبلا

 ىتلا ةروسلا نأ ذإ ءاهلبق ىتلا ةروسلاب ةلص اهل ةروسلا هذه 94

 ىرخأ ةمعن ةروسلا هذه يف هللا نيبف «ةبعكلا مدهل ةكم اودصق نيذلا |
 يف ةرم «ةنسلا يف نيترم مهف الإ وهو (شيرق ىلع) «ةكم لهأ ىلع ةريبك 6

 ءاتشلا ةلحر مهف الإ . شيرق فليإل# ءءاتشلا يف ةرمو فيصلا

 اوناك يتلا ةراجتلا هب داريو «مضلاو عمجلا ىنعمب فللإلاو 4 فيصلاو

 نوهجتيف ءاتشلا يف امأ .فيصلا يف ةرمو «ءاتشلا يف ةرم اهب نوموقي #

 يف امأو «بسانم وجلا نألو «هيف ةيعارزلا تالوصحملل نميلا وحن |
 يف نوكت اهريغو هكاوفلا ةراجت بلاغ نأل ماشلا ىلإ نوهجتيف فيصلا أ

 هناحبس هللا نم ةمعن يهف «درابلا وجلا ةبسانم عم فيصلا يف تقولا اذه

 ةريثك دئاوف اهنم لصحي هنأل ؛نيتلحرلا نيتاه يف شيرق ىلع ىلاعتو
 تيبلا اذه بر اودبعي نأ هللا مهرمأ «ةراجتلا هذه نم ةريبك بساكمو 7

 هذه ءافلاو «ةمعنلا هذه ىلع هل ًاركش #تيبلا اذه بر اودبعيلف# :لاق 9

 اذه بر اودبعيل نيتلحرلا نيتاه ببسبف يأ «ةيببسلا ءاف نوكت نأ امإ |
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 هلل 3 للذتلا يه ةدابعلاو هلا 0 نأ بجي ةميظعلا 0 هذهبف بف

 ا ملا هل للذتي هلل ناسنإلا دبعتي نأ .ًاميظعتو ةبحم لجو زع اي

 هغلب اذإو ءانعطأو انعمس :لاق رمأ هلوسرو هللا نع هغلب اذإف «ةعاطلاو |[
 ميظعلا اذه نم ًافوخ يهاونلا كرتي ميظعتلابو ءرماوألا لعفب ناسنإلا ي رقي ةحلابف «ميقعتلاو ةبحلا هجو ىلع هانم انعمس :لاق ريخ ا
 دبعتملا سفن ىلع ةدابعلا قلطتو «ةدابعلا يناعم نم ىنعم اذه «لجو زع إ٠
 : لاقف ىنعملا اذهب هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش اهذح دقو ءهب 9
 لامعألاو «لاوقألا نم .هاضريو هللا هبحب ام لكل عماج مسا ةدابعلا نإ 8

 ةبعكلا هب ينعي #تيبلا اذه بر# :هلوقو . ةنطابلاو «ةرهاظلا 5

 يتيب رهطو# :ىلاعت هلوق يف هسفن ىلإ ىلاعت هللا اهفاضأ دقو «ةمظعملا »9
 هتيبوبر فاضأ انهو ۲١[. :جحلا] #دوجسلا عكرلاو نيمئاقلاو نيفئاطلل اي

 فيرشتلا ليبس ىلع هيلإ ةيبوبرلا ةفاضإو #تيبلا اذه بر# :لاق هيلإ ۳٠

 ًافيرشت هيلإ تيبلا هللا فاضأ ©نيفئاطلل يتيب رهط# ميظعتلاو ا

 ىرخأ ةرم ةسفن ىلإ هفاضأو «ةرم ةيبوبرلاب تيبلا صصخ ًاذإ ءًاميظعتو |
 هذه بر دبعأ نأ ترمأ امنإ# : لاق ةيناث ةيآ يفو ءًاميظعتو ًافيرشت 7

 نأ نم زارتحا (ءيش لك هلو :لاق اهدعبو «اهمرح يذلا ةدلبلا أ
 لكلو #2 ءيش لك هلو# :لاقف اهدحو ةدلبلا بر هنأب مهاو مهوتي 0

 ةدلبلا هذه بر دبعأ نأ ترمأ امنإ# :هلوق يفف «ةبسانم ةغيص ماقم ©

 الثل ءهكلم مومع نايب ةبسانم 4١[. :لمنلا] *ءيش لك هلو اهمرح يذلا 5

 تيبلل ميظعت ماقم ماقملاف انه امأ ءطقف ةدلبلل بر هنأ نوكرشملا يعدي |
 نم مهنمآو عوج نم مهمعطأ يذلا# :هلوق هلحو هركذ بسانف 7

 نسج اذهلو «بصنلا اهلحمف ًاذإ ترو ةفص هذه «يذلا# #فوخ /



 يذلا# :لوقت مث «تيبلا اذه بر اودبعيلف# لوقتف فقت نأ ر
 ٠ «مهمعطأ يذلا تيبلا اذه بر» :تلقف تلصو ول كنأل *مهمعطأ ٠
 ي ميقتسي الو ىنعملا نم ديعب اذهو «تيبلل ةفص «يذلا» نأ عماسلا نظل ي

 يب تمعن لا ني «فوخ نم مهنمآو عوج نم مهمعطأ يذلا» .ىنعلا هب ا
 3 نم ةياقو عوج ا نم مهماعطإف .ةنطابلاو ةرهاظلا ةمعنلا .مهيلع 2”

 هب «فوخ نم مهنمآو» «هنولكأي يذلا ماعطلا وهو ءنطاب رمأ يف كالهلا أي
 8 دالبلا تناك اذإ ءرهاظ فوخلا نأل رجالا رمألا يف فوخلا نم ةياقو |

 ® يف اوقبو «جورجلا نع اوعنتماو اهلهأ فاخو .ودعلاب ةطوحم ©,
 1 ناكم نمآ 4فوخ نم مهنمآو# «ةمعنلا هذهب هللا مهركذف « مهئجالم 9

 3 الو ءاهشيشح شحم الو ءاهرجش عطقُي ال كلذلو ءةكم وه ضرألا يف 5

 هذهو مد اهيف كفسي الو ءاهديص داصي الو ءاهتطقاس طقتلت 9

 «مرح اهلو ةمرحم «ةنيدملا ىتح ىرخألا دالبلا يف دجوت ال صئاصخلا اه

 نم دحأ هيتأي نأ نكمي ال ةكم مرح «ريثكب ةكم مرح نود اهمرح نكل |:
 ةكم مرح «كلذك تسيل ةنيدملاو ءًامرح الإ ةرم الو اتاي مل نيملسملا ق
 هرجش ضعب يف صخرف ةنيدملا مرح امأو ءًاقلطم هرجشو هشيشح مرحي اه

 هيف سيل ةنيدملا ديصو «ءازجلا هيفو مارح ةكم ديص .هوحنو ثرحلل [:
 ىتحو «هيف ةنمآ راجشألا ىتح «ةكم وه نمآ ناكم مظعأف ءءازجلا خو
 مئاهبلا ىتح ناكل هدابع ىلع رسي ىلاعت هللا نأ الولو «هيف ةنمآ دويصلا دأب

 نأ مهل نذأو دابعلا محر ىلاعت هللا نكل «مرحت ًادويص تسيل يتلا ©
 : هلوق يف اهب هللا مهركذ ةمعنلا هذهو .ناكملا اذه يف اورحنيو اوحبذي ي

 «مهلوح نم سانلا فطختيو ًانمآ ًامرح انلعج انأ اوري ل وأ# ذا
 اهلك ةروسلا هذهف !؟اذه ىلع هللا نوركشي الفأ ينعي .[77 :توبكنعلا] #

 نم نمألا ينو «ميظعلا تيبلا اذه يف مهيلع هللا معنأ امب شيرقل ريكذت 5

 چ
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 . عؤجلا نم ماعطإلا يفو .فوخلا 1

 ام كلذكو ؟ةمعنلا هذه وحن شيرق بجاو ام :لئاق لاق اذإف »3 15
 ؟مهريغ وأ شيرق نم نآلا ةكم يف لح نم بجاو 9"

 هرمأ لاثتماب «هتعاطب مايقلاب ىلاعت هلل ركشلا بجاولا :انلق 4
 رثكأ هلهأ ىلع رطخلاف مرحلا يف يصاعملا ترثك اذإ اذهلو . هيمن بانتجاو 3

 ةيصعملا نم مظعأ لضاف ناكم يف ةيصعملا نأل «مهريغ ىلع رطخلا نم ©
 ملظب داحلإب هيف دري نمو# :ىلاعت هللا لاق اذهلو «لوضفم ناكم يف و

 نم يأ هيف دارأ نم ىلاعت هللا دعوتف ۲١[. :جحلا] *ميلأ باذع نم هقذن أ٠

 هللا ةمعن ركذي نأ ءرملا ىلع بجاولاو .دحلأ نمع ًالضف داحلإب هيف هب مه 9"
Jنم مويلا  دمحلا هلو  اندالبف «بسحف ةكم يف ال «ناكم لك يف هيلع  

 ىلاعت هللا انمعطأ .ًاشيعو ًادغر ماعلا دالب دشأ نم يهو «ملاعلا دالب نمآ ١

 نأو «ةمعنلا هذه ركشن نأ انيلعف «فوخلا نم اننمآو «عوجلا نم عه
 ءركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ىلعو «ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتن 21
 «نيفلآتم ةوخإ نوكن نأو «تبثتو ناتو ةريصب ىلع هللا ىلإ ةوعدلا ىلعو 5

 نأ مهنيب اميف اوفلتخا اذإ ملعلا ةبلط ىلع اميسالو انيلع بجاولاو يخ
 ‹قحلا ىلإ لوصولا اهنم دصقي يتلا ةئداهلا ةشقانمللو «رواشتلل اوسلجي | ر

 هبال رضي نأ روع الو ءةعابتإ لغ بجو ناسنإلل قحلا نيبت ىتمو 6
 ادغام ناو «تاوصلا ره هار نإ كوقي ك ام رم اعرق نسل هنأل |

 هاهم اللا ةارأ انك نوكم نأ نیا ناال لع اولا طخ رس
 مهل نوكي نأ ًارمأ هلوسرو هللا ىضق اذإ ةنمؤم الو نمؤمل ناك امو 9.
 #انيبم ًالالض لض دقف هلوسرو هللا صعي نمو مهرمأ نم ةريخلا يف

 ٣ ءةيلع وه ام ىلع رصيو هيأرل رصتني ناسنإلا نوك امآ ۳١[. :بازحالا] |
 © نأ اوبأ نيذلا نيكرشملا بأد نم اذهو ءأطخ اذهف لطاب هنأ هل نيبت ولو 9



 مهراثآ ىلع انإو ةمأ ىلع انءابأ اندجو انإ# :اولاقو لوسرلا اوعبتي | م

 «مالسإلا ةمعن انيلع ميدي نأ هللا لأسن .[۲۲ :فرخزلا] *نودتهم #.

 ةنسو هللا باتك ىلع نيفلآتم ةوخإ انلعجي نأو .ناطوألا يف نمألاو يب
 . ريدق ءىش لك ىلع هنإ «ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر |
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 () َنوُعاَمْلاَن وستون توكارب مھ نیلا

 .اهيلع مالكلا مدقت ةلمسبلا

 ل (نيدلاب بذكي يذلا تيأرأ# :ىلاعتو كرابت هللا لوقي
 93 لزنأ يذلا هنآل 5 هللا لص لوسرلل وه له باطخلا #تيأرأ#

 ي لوأ مومعلا ؟باطخلا هيلإ هجوتي نم لكل ماع وه وأ ؟نآرقلا هيلع
 | تيأرأ# «باطخلا هيلإ هجوتي نم لكل ماع (يذلا تيأرأ# :لوقنف
 ثعبلا نوركني نيذلا مه ءالؤهو «ءازجلاب يأ #نيدلاب بذكي يذلا

 انؤاباءوأ .نوثوعبمل انإأ ًاماظعو ًابارت انكو انتم اذإأ## :نولوقيو

 ماظعلا ييحي نم# :مهنم لئاقلا لوقيو .[17 ٠١ :تافاصلا] «نولوألا

 0 . ءازجلاب : يأ نيدلا مويب نوبذكي ءالّؤه .[۷۸ :سي] #ميمر يهو

 كن نيب عمجف «نيكسملا ماعط ىلع ضحي الو .ميتيلا عدي يذلا كلذف#

 6 : نيرمأ
 .® نأل ؛ةمحرلا لحم مه نيذلا ماتيألاب ةمحرلا مدع :لوألا رمألا

 ي ةقفشلا لحم مهو ءاوغلبي نأ لبق مهؤابآ تام نيذلا مه ماتيألا

 لإ .رباج ىلإ نوجاتحي ةرسكنم مهبولقف مهئابآل نودقاف مهنأل ؛ةمحرلاو |[
 © ذايعلاو اذه نكل . 0 ىلإ ناسحإلا لضفب صوصنلا تدرو اذهلو 9



 وک هج مخ مخ هخ مخ مخ مخ مخ مخ مخ ٩

 امك فنعب عفدلا وه عدلا نأل «فنعب هعفدي : يأ © ميتيلا عدي - هللاب 2

 ًاعفد : يأ .[1 :روطلا] «اًعد منهج ران ىلإ نوعدي موي# :ىلاعت هللا لاق

 ءيش يف هملكي وأ ءأئيش هيدجتسي هيلإ ءاج اذإ ميتيلا دجتف ءًاديدش ب
 .همح ري الف ةدشب هعفديو هرقتحم |

 ماعط ىلع ضحي الو# ريغلا ةمحر ىلع نوثحي ال :يناثلا رمألا

 ىلع لجرلا اذه ضحي ال ماعطلا ىلإ جاتحملا ريقفلا نيكسملاف *نيكسملا

 اذإ .ةوسق دشأ وأ ةراجحلاك مهبولقف «ساق رجح هبلق نأل ؛ هماعطإ

 . بلقلا يساق وهف «نيكاسملل الو ماتيألل ال ةمحر هيف سيل

 ديعو ةملك هذه :ليو #نيلصملل ليوف# : لجو زع لاق مث

 ءءالؤه ىلع ديدشلا ديعولا ىنعملاو ءًاريثك نآرقلا يف رركتت يهو |
 وأ سانلا عم نولصي نولصم ءالؤه «نوهاس مهتالص نع مه نيذلا#

 اهنوميقي ال ءاهنع نولفاغ : يأ «نوهاس مهتالص نع# مهنكل ًادارفأ

 الو ءاهعوكر نوميقي ال «لضافلا تقولا نع اهنورخؤي «يغبني ام ىلع |

 ةءارق نم اهيف بجي ام نوأرقي ال ءاهدوعق الو ءاهمايق الو ءاهدوجس
 لوجتي هبلق «لفاغ وه هتالص يف لخد اذإ ءًاركذ وأ ًانآرق تناك ءاوس اړ

 نع وهسي يذلا «مومذم اذهو «هتالص نع هاس وهف «ًالامشو ًانيمي

 يف يهاسلا امأ .مومذم هنأ كش ال ا نواهتيو اهنع لفغيو ةالصلا يا

eيسن هنأ هانعم ةالصلا يف يهاسلا نأ امهنيب قرفلاو  

 . كلذ هبشأ امو تابجاولا نم ايش يسن «تاعكرلا ددع يسن ءائيش ٠
 وهو «ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هلل لوسر نم وهسلا عقو اذهلو يا
 تلعج» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق هنإ لب هتالص ىلع ًالابقإ سانلا دشأ |

 ءيشلا يف وهسلا نأل هتالص يف ىهس كلذ عمو « "”(ةالصلا يف ينيع ةرق ©

 اا

e TEوک ق ا ا ا یک ا ىلا  



 وب وهف هتالص نع يهاسلا امأ .هي هيلع مالي ال هجو ىلع اًئيش يسن هنأ هانعم
 4 | نيذلا 0 كئلوأ ةالصلا نع وهلا نكد .هتالص 5 اا دمعتم

 ١ مهتالص نع مه نيذلا .نيلصملل ليوف) كولا اذه يف ا
 1 ا ا امنإف ةعاطلا رانا اذإ ًاضيأ أ «نوءآرب مس نيذلا نوا

 ا أ ءلالا مهرب ساتل ىلإ نوبت 3 يب دال حلم نأكل

 0 نيب 0 هنأ ی ا لجأل يلصي امأ E ءالؤه

 3: نأ ةاعارم عم هلل 8 اذه نکل : نرالا ر ةنجلا هيلع هللا 5-5 لق

 3 يف ًاريثك عقي اذهو . لجو زع هلل دباع هنأ ىلع «هتدابع ىلع سانلا هدمحي

 : - نع 0 ًاذإ | .«لاسك را ةالصلا ىلإ و اذإ 0

  Eباوجلا ؟يئ  eو :

 هللا هحضف عّمس نم ىنعملا « “(هب هللا ىءار 57 نمو «هب هللا عّمس

 )١( دباب 0 باتك < ناعم (5499) ةعمسلاو ءايرلا باب «قاقرلا باتك «ينراخبلا هجرخأ |7



 امج مج مج مخ AF AF اح ااوحل م ع

 سالا هه نآ ديرب كلا اصلك نبيل لدنرلا نأ نال يو
 يذلا ناسنإلاف «هب هللا ىءار كلذك ىءار نمو «هتدابع ىلع هوحدميف #

 | هرمأ نيبتي فوسو «هللا هحضفي فوس سانلا عّمسي وأ «سانلا يئاري اه

 | نم هلذب بجي ام نوعنمي :يأ *نوعاملا نوعنميو# . ًالجا مأ ًالجاع نإ |

 انأ :لوقي . ةينآ ريعتسي مهيلإ ناسنإلا يتأي ينعي «يناوألا يهو نيعاوملا

 ءابرهك حابصم ىلإ جاتحم وأ هب برشأ ءانإ ىلإ جاتحم وأ ولد ىلإ جاتحم
 | ىلإ مسقني نوعاملا عنمو .مومذم ًاضيأ اذهف .عنميف «كلذ هبشأ امو | '

 :نيمسق 9

 .ناسنإلا هب مثأي مسق : لوألا مسقلا

 . ريخلا هتوفي نكل «هب مثأي ال مسق :يناثلا مسقلا

 نإف هلذب بجي ملامو «هعنمب مثأي ناسنإلا نإف هلذب بجو امف
 لجر هءاج ناسنإ :كلذ لاثم .ريخلا هتوفي نكل هعنمب مثأي ال ناسنإلا 8

 هل ءانإلا لذبف «تم برشأ مل نإف «هبرشأ ًءام ينطعأ :لوقي رطضم اي

 اذه تام ول :لوقي ءاملعلا ضعب نإ ىتح «ناسنإلا هكرتب مثأي بجاو |[:

 ام لذب هيلع بجيو هتوم ببس وه هنأل «ةيدلاب هنمضي هنإف ناسنإلا 8
 ش هلا ا

 هذهب فصتا نمم وه له هسفن يف رظني نأ ءرملا ىلع بجنيف
 ةالصلا عاضأ دق تافصلا هذه فصتا نمم ناك نإ ؟ال وأ تافصلا 8#

 رشبيلف الإو «هللا ىلإ عجريلو بتيلف ريغلا نع ريخلا عنمو ءاهنع اهسو ب

 ريخلاب رشبيلف كلذ نع هزنت دق ناك نإو - لاب ذايعلاو - ليولاب | ٠
 ىلاعت هلل دبعتيل «ناسنإلا هولتي نأ هنم دوصقملا سيل ميركلا نآرقلاو 9

 )٤۷(. (؟945) ءايرلا میرحت =



 “| :اهنع هللا ىضر ةشئاع تلاق اذهلو هب بدأتي نأ دوصقملا ءطقف هتوالتب |

 © اهب قلختي يتلا هقالخأ ينعي هقلخ . "”«نآرقلا هقلخ ناك اي يبنلا نإ) ©,
 كك .ةرخآلاو ايندلا يف حالصلاو ريخلا هيف امل هللا انقفو .نآرقلا نم اهذخأي ي
 . ريدق ءيش لك ىلع هنإ |[

 .(179) (7557) ليللا ةالص عماج باب «نيرفاسملا ةالص باتك «ملسم هجرخأ )غ0
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 رثوكلا ةروس ريسفت
xO) 

 | ي رفا کیر لم ٌركزكلا کتی 1

 .اهيلع مالكلا مدقت ةليكسلا

 © يذلا وه يكملاو .ةيندم اهنإ :ليقو «ةيكم اهنإ ليق ةروسلا هذه را
 وأ «ةنيدملا يف وأ ءةكم يف لزن ءاوس ةنيدملا ىلإ ي يبنلا ةرجه لبق لزن [4

 اهلبق لزن امو «يندم وهف ةرجهلا دعب لزن ام لكف ءرفسلا يف قيرطلا يف ٠
 زع هللا لوقي ءءاملعلا لاوقأ نم حجارلا لوقلا وه اذه «يكم وهف و

 كانيطعأ انإ# :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا ًابطاخم لجو ا
 يبنلا ناك اذكهو .ريثكلا ريخلا وه ةيبرعلا ةغللا يف :رثوكلا « رثوكلا ١

 ايندلا يف ًاريثك ًاريخ ىلاعت هللا هاطعأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص إي“
 هنم بصي يذلاو ةنجلا يف يذلا ميظعلا رهنلا كلذ نمف .ةرخالاو |

 ىلحأو «نبللا نم ًاضايب دشأ هؤام ةا دوروملا هضوح ىلع نابازيم #
 يف ضوحلا اذهو . "”(كسملا نم ةحئار بيطأو) «لسعلا نم ًاقاذم يا

 هتينآو لكي يبنلا ةمأ نم نونمؤملا هدري ةمايقلا تاصرع يف ةمايقلا |
 ايندلا يف هتعيرش ىلع ًادراو ناك نمف « *انسحو ةرثك ءامسلا موجنك 9

 3 ن تودع ا وعلا زم نمو باب «ريسفتلا باتك «يذمرتلا ةياور نم | )١(

 . °T) ۰ ) هتافصو ةي انيبن ضوح تابثإ باب ‹ لئاضفلا باتك «ملسم هجرخأ )۲( 3



 | هنإف هتعيرش ىلع ًادراو نكي مل نمو «ةرخآلا يف هضوح ىلع ًادراو ناك

 ,© يف ايك يبنلا اهيطعأ يتلا ةريثكلا تاريخلا نمو .ةرخآلا يف هنم مورحم

 لع ىبنلا نأ هنع هللا ىضر رباج ثيدح نم نيحيحصلا يف تبث ام ايندلا

 "ا بعرلاب تحن : لبق ءايننألا نم اذحأ نيطنت م ًاسخ تيطعأ» : لاق

 © يتمآ نم ًالجر اميأف .ًاروهطو ًادجسم ضرألا يل تلعجو «رهش ةريسم
 محب ناكو .مناغملا يل تلحأو «ةعافشلا تيطعأو «لصيلف ةالصلا هتكردأ

 1| ريخلا نم اذه . '”«ةماع سانلا ىلإ تثعبو ةصاخ هموق ىلإ ثعبي يبنلا
 ًاعابتا ءايبنألا رثكأ نوكي نأ مزلتسي ةماع سانلا ىلإ هثعب نأل ءريثكلا 9
 نأ مولعملا نمو «مالسلاو ةالصلا هيلع ًاعابتأ مهرثكأ وهف كلذك وهو اي

 | تقاف ىتلا ةميظعلا ةمألا هذه لد يذلاو ءريخلا لعافك ريخلا ىلع لادلا ٠
 6 ةالصلا هيلع لوسرلل نوكيف اذه ىلعو ايب دمحم وه ةرثك ممألا 9
 هللا الإ ةمألا يصحب نمو .بيصن هتمأ نم دحاو لك رجأ نم مالسلاو اه

 هنمو «دومحملا ماقملا ةرخآلا يف هيطعأ يذلا ريخلا نمو .ءلجو زع ٠[
 مغلاو بركلا نم مهقحلي ةمايقلا موي يف سانلا نإف «ىمظعلا ةعافشلا )ل
 مث «حون مث «مدآ ىلإ نوتأيف «ةعافشلا نوبلطيف .نوقيطي ال ام 0
 ىلإ لصت ىتح مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع مث « ىسوم مث «ميهاربإ 5

 نيب ىلاعت هللا يضقيو «عفشيو موقيف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا أ
 © ًاذإ .[/9 :ءارمإلا] «ًادومحم ًاماقم كبر كثعبي نأ ىسع# :ىلاعت هلوق ين ©, | لخادو نورخآلاو نولوألا هيلع هدمحي ماقم اذهو . "هتعافشب دابعلا | ي

 اانا يذلا طف وه نيبل ةنكل ادرک ىهسيو: كش ل ثوكلا وه ةا ١ يف يذلا رهنلاف «ةنجلا يف يذلا رهنلا هنمو ءريثكلا ريخلا ينعي رثوكلا 4

 «ًبيط ًاديعص اومميتف ءام اودجت ملف# :ىلاعت هللا لوق باب «مميتلا باتك «يراخبلا هجرخأ 9 )١(
 .(7) )٥۲۱( ةالصلا عضاومو دجاسملا باب «ةالصلا باتك «ملسمو .()

 )11١(. ص هجيرخت مدقت (5) ٠[



 ےل هتنم ركذ الو ءريخلا نم ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص اًدمحم هيبن هللا

 ا#/ هذه ىلع هلل ًاركش «رحناو كبرل لصف# : لاق ريثكلا ريخلا اذهب هيلع

 يك عيمج انه ةالصلاب دارملاو «هلل رحنتو يلصت نأ «ةميظعلا ةمعنلا
 . أ ديع ةالص ىهو رحنلاب ةنورقملا ةالصلا اهيف لخدي ام لوأو .تاولصلا

 ا ةضورفملا تاولصلا «كبرل لصف# ةماع ةلماش ةيآلا نكل ىحضألا
 ر ءرحنلاب هيلإ برقت :يأ «رحناو» ةعمجلاو ديعلا تاولص .لفاونلاو
 . ل نآل ءرحنلا ركذ هنكل «منغلاو رقبلل حبذلاو «لبإلاب صتخي رحنلاو
 اها ةجح يف ةي يبنلا ىدهأ اذهلو «نيكاسملل ةبسنلاب اهريغ نم عفنأ لبإلا
 ار# يأ نب يلع ىطعأو هديب نيتسو ةثالث اهنم رحنو «ريعب ةئام عادولا

 | | ةعضب الإ اهئازجأ عيمجب قدصتو .اهرحنف يقابلا هنع هللا يضر بلاط
 5 نم لكأف اهخبطف ءردق يف تلعجو اهذخأف «ةقان لك نم ةدحاو

 | ي اهدولجو اهلالجب ىتح ةقدصلاب رمأو ءاهقرم نم برشو ءاهمحل
 ! ١ | صلخن نأ انيلعف .ةمأللو هل رمأ ةيآلا يف رمألاو «مالسلاو ةالصلا هيلع

 ايك نإ9* لاق مث ةي انيبن كلذب رمأ امك هلل رحنلا صلخن نأو «هلل ةالصلا
 ي وه كئناش نإ# :لاق رثوكلا ءاطعإ لباقم يف اذه #رتبألا وه كئناش

 *| هلوق هنمو «ضغبلا وه ناتنشلاو «كضغبم يأ «كئناشإ» «رتبألا
 اه نأ مارحلا دجسملا نع مكودص نأ موق نائتش مكنمرجي الو# :ىلاعت
 ل الو# .اودتعت نأ مهضغب مكنلمحي ال ا .[؟ :ةدئاملا] #اودتعت

 "| مكنلمحي ال :يأ .[8 :ةدئال] #اولدعت الأ ىلع موق نائنش مكنمرجي

 © :هلوق يف كئناشف *ىوقتلل برقأ وه اولدعاإ لدعلا كرت ىلع مهضغب
 ي رتب نم ليضفت مسا :رتبألا «رتبألا وه# كضغبم ينعي (كئناش نإ

 .جحلا باتك ءملسمو )۱۷١۸(. ندبلا لالجب قدصتي باب .جحلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 N وا كن قاتلا ةقدصلا باب



 رافك نأ كلذو ءريخ لك نم عطقنملا .عطقألا وه ينعي «عطق ىنعمب |ي
 رتبأ «هعابتا يف الو هيف ةكرب الو هيف ريخ ال ءرتبأ دمحم :نولوقي شيرق ا#

 ولو «هل دلوي ال ءرتبأ دمحم :اولاق هنع هللا يضر مساقلا هنبا تام امل و

 ضغبم وه رتبألا نأ لجو زع هللا نيبف ءلسنلا عوطقم وهف هل دلو |.

 يذلا .ريخ لك نع عوطقملا رتبألا وهف مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ©

 ًاضيأ وهف هضغبم يف اذه ناك اذإو «هيلع ةمادن هتايحو «ةكرب هيف سيل جي

 :ىلاعت هللا لوقل نيدلا نع جراخ «رفاك هنإف مالسإلا نيد يف سانلا | دعني اق عاطل ا ندحلأ وأ عمال يئاكما نم يوك نفقا نا «مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةعيرش ضغبأ نمف .هعرش ضغبم يف |
 طوبح الو .[9 :دمحم] 4 مهلامعأ طبحأف هللا لزنأ ام اوهرك مهنأب كلذ# 0

 نمو «ىلص ولو رفاك وهف تاولصلا ضرف هرك نمف «رفكلاب الإ لمعلل ا
 مدع عم اهلقثتسا نم نكل «ىلص ولو رفاك وهف ةاكزلا ضرف هرك اهلا
 نم نيب قرفو .رفكي ال هنكل قافنلا لاصخ نم ةلصخ هيف اذهف ةهاركلا |[
 . ءيشلا هرك نمو یا لقثتسا اا

 هيلع هللا لص هلوسر ىلع هللا ةمعن نايب تنمضت ةروسلا هذه ًاذإ ر
 لجو زع هلل صالخإلاب رمألا مث ءريثكلا ريخلا هئاطعإب ملسو هلآ ىلعو 9
 ضغبأ نم نأ نايب مث «تادابعلا رئاس يف كلذكو ءرحنلاو تاولصلا ين »أ

 وه هنإف هتعيرش نم ًائيش ضغبأ وأ «مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا |
 . ةمالسلاو ةيفاعلا هللا لأسن هيف ةكرب الو هيف ريخ ال يذلا عطقألا ۴:



 ےس

 لأ کیلا رتا شسإ»
 مسلس اس و ص سري 7 سدس وعرت حد اس يو ىلع س

 ام نودينع متنأ الو ( نودبعت ام دبعأ
 ت 7 ,Px 27 7 م مل 2 ل ومر ,E هك و ر

fلَو کنيد 5ل هز دبعأ ام نودع متنا الوز 5 ° - 1 2 ١ بلس  
0 

 لَ يبنلا ناكو #دحأ هللا وه لق#و «نورفاكلا اأ اي لق صالخإلا
 “”فاوطلا يتعكر يفو « ”برخغملا ةنس يفو “رجفلا ةنّس يف امه أرقي

 ةلماكلا تافصلاب هيلع ءانثلاو «لجو زع هلل صالخإلا نم هاتنمضت امل

 مهل نلعي ميداني (نورفاكلا اهيأ اي لق# . «دحأ هللا وه لق# ةروس يف
 نم ناك ءاوس رفاك لك لمشي اذهو *«نورفاكلا اأ اي# ءادنلاب

 نم وأ نييعوبسشلا خم وأ «ىراصنلا نم وأ «دوهيلا نم وأ «نيكرشملا

 ًاربتتل ًارضاح ناك نإ كناسلب وأ كبلقب هيدانت نأ بجي رفاك لك . مهريغ

 متنأ الو .نودبعت ام دبعأ ال .نورفاكلا اهيأ اي لق# هتدابع نمو هنم

 © ر هسا یک یا قاب فا قيرئاسلا کک تاک 05
 . )٩۸( (1/55) امهيف أرقي نأ بحتسي

 8 )٤۳١( امهيف ةءارقلاو برغملا دعب نيتعكرلا يف ءاج ام باب «ةالصلا باتك «يذمرتلا هجرخأ (۲)

 لإ برغملا دعب نيتعكرلا يف أرقي ام باب «تاولصلا ةماقإ باوبأ «هجام نباو .بيرغ ثيدح :لاقو

0 1 
 . )١۱۲١۹۸( )۱٤۷( هل يبنلا ةجح باب «جحلا باتك «ملسم هجرخأ (۳)



 «دبعأ ام نودباع متن الو .متدبع ام دباع انآ الو .دبعأ ام نودباع ا

 دبعأ ال :يأ «نودبعت ام دبعأ الط نيترم“ْنيترم ىلع لمجلا تررك 9
 ‹ هللا وهو # دبعأ ام نودباع متنأ الو مانصألا مهو «مہنودبعت نيذلا 1١

 داع اذإ لوصوملا مسا نأل «نم» ىنعمب *دبعأ ام# : هلوق يف انه «ام»و |

 ام نودباع متنأ الو .نودبعت ام دبعأ ال «نم» ظفلب يتأي هنإف هللا ىلإ ©.

 . لعف «نودبعت ام دبعأ ال# ةفلتخ ةغيصلا نأل كلذك سيلو «ديكوتلل 9.
 نأ دبال ديكوتلاو ءمسأ «نودباع»و «دباع» * متدبع ام دباع نأ الو ر

 ًاذإ «فيعض ديكوتلل ررك هنأب لوقلا ًاذإ . ىلوألاك ةيئاثلا ةلمجلا نوكت م
 ؟راركتلا اذه اذامل 9
 انأ الو# نالا : يأ #نودبعت ام دبعأ ال# :ءاملعلا ضعب لاق 4+

 يف :يأ #نودبعت ام دبعأ ال# راصف «لبقتسملا يف 4 متدبع ام دباع 5

 عراضملا لعفلا نأل ؛لبقتسملا يف ينعي (متدبع ام دباع انآ الو# .لاحلا و
 «لمع هنأ ليلدب .لابقتسالا ىلع لدي لعافلا مساو «لاحلا ىلع لدي اه

 «نودبعت ام دبعأ ال «لابقتسالل ناك اذإ الإ لمعي ال لعافلا مساو ٠

 *متدبع ام دباع انآ الو# .نآلا ىنعي «دبعأ ام نودباع متنآ الو نآلا »

 . لبقتسملا يف ينعي «دبعأ ام نودباع متنأ الو# لبقتسملا يف ينعي اه

 ام نودباع متنأ الو# :لاق فيك داريإ لوقلا اذه ىلع دروأ نکل €
 اذه يف نوكيف اذه ىلعو !؟هللا نودبعيف نونمؤي دق مهنأ عم 4دبعأ 3ا

 . فعضلا نم عون لوقلا اړ

 بطاخي «دبعأ ام نودباع متنأ الو :هلوق نأب كلذ نع اوباجأو

 سيل باطخلا نوكيف .اونمؤي نل مهنأ ىلاعت هللا ملع نيذلا نيكرشملا ي



 .ءيشلا ضعب لوقلا فعضي ام اذهو ءاّماع

 :نالوق نآلا اندنعف

 .ديكوت اهنإ :لوألا

 6 . لبقتسملا يف اهنإ : يناثلاو
 ي يتلا مانصألا دبعأ ال : يأ «نودبعت ام دبعأ ال :ثلاثلا لوقلا

 "| انآ الو . هللا نودبعت ال :يأ «دبعأ ام نودباع متنأ الو# .اهنودبعت

 مك تسيل ينعي ةدابعلا يف : يأ 4دبعأ ام نودباع متنأ الو . متدبع ام دباع

 لب ال لعفلل يفن اذه نوكيف «يدابعك مكتدابع الو «مکتدابعک يتدابع
 ” | دبعأ ال يأ ةدابعلل يفن هنكل .دوبعملل اًيفن سيل ينعي «هب لوعفملل
 هلل ةصلاخ يتدابع نأل «يتدابعك متنأ نودبعت الو «مكتدابعك

 . كرش ةدابع مكتدابعو

 . | نأ ” هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش هراتخاو : عبارلا لوقلا

 مك قفاوف .لعفلا اذه #دبعأ ام نودباع متنأ الو نودبعت ام دبعأ ال# هلوق
 | نودباع متنأ الو .متدبع ام دباع انآ الو# .ةلمجلا هذه يف لوألا لوقلا

 "| لبقأ نلو «يدابع ريغ لبقأ نلو ىنعمب «لوبقلا يف :يأ «دبعأ ام
 مك ىلع ةدئاع ىلوألا ةلمجلا نوكتف .اولبقت نل كلذك متنأو «مكتدابع

 يل الو هدبعأ ال:ينعي ءاضرلاو لوبقلا ىلع ةدئاع ةيناثلا ةلمجلاو .لعفلا

 1 . هتدابعب نوضرت الو هللا نودبعت ال . كلذك متنأو ءهاضرأ

 مك ءةقباسلا تاوفهلا نم ءيش هيلع دري ال هتلمأت اذإ لوقلا اذهو
 | ءيث هيف سيل ميركلا نآرقلا نأ ذخأن انه نمو «ًاديج ًانسح ًالوق نوكيف
 ' | ول اننأل .ةدئاف هلو الإ رركم ءيش هيف سيل ءًاقالطإ ةدئاف ريغل رركم



 اا مج مج مج مج مج محاولا

 وخل وه ام نآرقلا يف ناكل ةدئاف نودن ًارركم ًائيش نآرقلا يف نإ :انلق 0

 ءألا يأبف# نمحرلا ةروس ف راركتلاف اذه ىلعو «كلذ نع هزنم وهو 9

 راركت «نيبذكملل ذئموي ليو# تالسرملا ةروس يفو #نابذكت امكبر ۹
 لمشت اهنإف «ةرركملا ةيآلا هذه نيب ام ةيآ لك نأ ىهو «ةميظع ةدئافل |
 هيبنتلا ةيظفللا ةدئافلا نم اهيف نإ مث «ةميسج ءالآو «ةميظع معن ىلع ,ٍ

 يذلا «مكنيد مكلإ» «نيد يلو مكنيد مكلإ# :لجو زع لاق مث ]أ
 نوؤيرب متناو ‹ مکنید نم ءىرب اناف « ىنيد يلو .هب نونيدتو هيلع متنا 4

 يد رم 34

 ؛داهجلا ضرف لبق تلزن ةروسلا هذهو :ملعلا لهأ ضعب لاق ل
 لهأ نم اوناك نإ ةيزجلاب الإ هنيد ىلع رفاكلا رقي ال داهجلا دعب هنأل اي

 . مهريغ نم وأ حجارلا لوقلا ىلعو .باتكلا ٠
 اهنإ لوقن ىتح داهجلاب رمألا ينانت ال انآ حيحصلا نكلو ١
 ىراصنلاو دوهيلا نيد نم ًارتن نأ بجيو ةيقاب يه 1 1

 مهنيد ىلع ىراصنلاو دوهيلا رقن اذهلو «نيحو تقو لك يف «نيكرشملاو ۳١

 اهيف ةروسلا هذهف «نودبعي ام نودبعي مهو «هللا دبعن نحنو «ةيزجلاب نو
 عون يف وأ دوبعملا يف ءاوس «لجو زع هللا ريغ ةدابع نم يلختلاو ةءاربلا | ر
 ١ هلحو هللا الإ كبعت هل نأو «لجو رع هلل صاللخإلا اهيفو .لعفلا 7

 . ةروسلا هذه ىلع مالكلا نم رسيت ام يهتني انه ىلإو .هل كيرش ,
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  0تلا ہلا و

 دو دي ص

 ا ١
 نر سا

 رفع ساو كير مح ْحْيَسف ©

 ١ .اهيلع مالكلا مدقت ةلمسبلا

 © هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلل باطخملا «حتفلاو هللا رصن ءاج اذإ3

 ٠ي ثيحب هودع ىلع ناسنإلا هللا طيلست وه رصنلا هلا رصن# «ملسو
 |٠ يف دبعلل لصحي رورس مظعأ رصنلاو «هتبكيو هلذخيو هنم نكمتي
 ناك اذإ هنكل ءًابرطو ًاحرفو «ةميظع ةوشن دجي رصتنملا نأل «هلامعأ

 ل بعرلاب ترصن» :لاق هنأ لك يبنلا نع تبث دقو ءريخ وهف قحب
 ةا هو هب ناك اذإ هنم"بوعرم هودع نأ عأ ریش رسم
 بعرلا هبلق يف لصح نم نأل ءودعلاب كتفي ءىش دشأ بعرلاو ءرهش

 رصن ءاج اذإ# :هلوقف حيرلا ناريط ريطيس لب «ًادبأ تبثي نأ نكمي ال
 م" ءرصنلا ىلع فوطعم «حتفلاو# كودع ىلع كايإ هللا رصن يأ هلل
 ي باب نم وهو «هنأشب هيونت رصنلا نم حتفلا نأ عم رصنلا ىلع هفطعو
 ر | «اهيف حورلاو ةكئالملا لزنت# :ىلاعت هلوقك «ماعلا ىلع صاخلا فطع

 5 (لا)و .هفرشل هصخو ةكئالملا نم ليريجف ردقلا ةليل يف يأ .[4 :ردقلا]

 ي رهو «مكناهذ يف فورعملا دوهعملا حتفلا : يأ «ينهذلا دهعلل حتفلا يف

 ' | هببسو «ةرجهلل ةنماثلا ةنسلا نم ناضمر يف ةكم حتف ناكو «ةكم حتف

 )١( ص هجيرخت مدقت )۳۳۲( .



 يف ةيبيدحلا يف شيرق حلاص امل ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نأ |[:
 يبنلا مهازغف دهعلا شيرق تضقن  روهشملا حلصلا  ةسداسلا ةنسلا 9,
 : لاقو ًايفتخم جرخ لتاقم فالآ ةرشع وحنب ةنيدملا نم مهيلإ جرخو هك 5

 لدو مب ع وهو الإ اا لق يع انرابخأ يع هللا
 ًاروصنم ًارفظم «ةرجهلل ةنماثلا ةنسلا نم «ناضمر نم نيرشعلا يف ةكم 9

 فقوف ةبعكلا لوح شيرق رافك هيلإ عمتجا ةياهنلا يف هنإ ىتح ءآديؤم ف
 :لاقو بابلا تداضعب ذخأف «لعفي ام نورظتني هتحت شيرقو بابلا ىلع | '
 نامث لبق ناك يذلا وهو ؟مكب لعاف ينأ نونظت ام «شیرق رشعم اي 8
 ام :لاق ءهفرصت تحتو هتضبق يف نآلا اوناكو مهنم ًابراه تاونس ا4
 :لاق «ميرك خأ نباو ميرك خأ ءًاريخ :اولاق ؟مكب لعاف ينأ نونظت 37

 هيلع مهنع ىفعف « “”ءاقلطلا متنأف اوبهذا .[41 :فسوي) «مكل هللا اي راي مرسلا كلم تيران e E مكل لوقأ اق او
 انإ# :ىلاعت لاقف ءًانيبم ًاحتف هللا هامس حتفلا اذه «مالسلاو ةالصلا
 دق هعابتاو شيرق رود نأو هيب دمحمل ةبقاعلا نأ ًاعيمج سانلا فرع 1 لصح الو ءًاحضاو ًاميظع ًانيب يأ ١[. :حتفلا] #ًانيبم ًاحتف كل انحتف ١
 نأ دعب تاعامج يأ «ًاجاوفأ هللا نيد يف نولخدي# سانلا راصف ىضقنا #
 ىلع درت دوفولا تراصو ًاجاوفأ هللا نيد ف نولخدي اوراص ًايفتخ 3 الإ لاوحألا ضعب يف ناسنإلا هيف لخدي الو ءًادارفأ هيف نولخدي اوناك ا

 ماعلا يمس ىتح بناج لك نم ةنيدملا يف مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ©:
 ىلع هللا ركشاف باوجلا نوكي نأ عقوتملا ناك #هرفغتساو كبر دمحب . حبسف# ةمالعلا هذه تيأر اذإ لجو زع هللا لوقي (دوفولا ماع) عساتلا ي

 .(5/) «ريغصلا» ينو )٠٠١۲(. /۲۳ «ريبكلا» يف يناربطلا هجرخأ 2 )١(
 )١00(. ص هجيرخت مدقت )۲( 8



 0: E رصنلا ةروس ريسفت | ر

 | «هرفغتساو كبر دمحب حبسف# نكلو اهيلع هللا دمحاو ةمعنلا هذه |
 رصاف .ًاليزنت نآرقلا كيلع انلزن نحن انإ# : ىلاعت هلوق ريظن اذهو
 اذه ىلع كبر ركشاف عقوتملا ناك .[ ۳ :ناسنإلا] #كبر مكحل

 فوس هنأب ًاناذيإ )كبر مكحل ربصاف# :لاق نكلو «هقحب مقو ليزنتلا

 كبر دمحب حبسف# ةمألا نيب هرشنو نآرقلا اذه غالبإ ةطساوب ّىذأ لاني
 ١ حتفلاو هللا رصن ءاج اذإ هنأ ىنعملاف ةمكحلا نيلتتت لمأتلا دنع هرفغتساو

 ' | رافغتسالاو كبر دمحب < الإ كل يقب امو كلجأ برق دقف

 : حيبستلاو .دمحلاب ًانورقم ًاحيبست هحبس يأ )كبر دمحب حبسفأل
 لامكلاب هيلع ءانثلا وه :دمحلاو .هلالجب قيلي ال امع ىلاعت هللا هيزنت |

 ينعي «هرفغتساوإ دمحلا نيبو هيزنتلا نيب عمجا .ميظعتلاو ةبحملا عم |
 : نيرمأب ىلاعت هللا هرمأف .ةرفغملا هلأسا 0

 .دمحلاب نورقملا حيبستلا :لوألا رمألا

 رتس ةرفغملاو .ةرفغملا بلط وه رافغتسالاو .ارافغتسالا :يناثلاو ١
 ديري ام ةياغ اذهو .اهنع زواجتلاو اهوحم عم هبونذ هدبع ىلع ىلاعت هللا 0

 هتمح رب هللا هدمغتي مل نإ ةرفغم ىلإ جاتحي بنذلا ريثك دبعلا نأل ءدبعلا #

 يندمغتي نأ الإ انأ الو» :لاق ؟هللا لوسر اي تنأ الو :اولاق «هلمعب ةنجلا | ر مكنم دحأ لخدي نل» :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاق اذهلو كله يا
 نم ةمعن ةلباقم يف هلعجت نأ تدرأ ول اذه كلمع نأل . "«هتمحرب هللا #
 هب لخدت ًاضوع نوكي فيكف «معنلا هب تطاحأل ةدحاو ةمعن «معنلا 2
 :هل مطن يف نيفراعلا ضعب لاق اذهلو ؟ةنجلا ['

 ظ



 هل ركشلا بجي اهلثم يف هل يلع ٠ ةمعن هللا ةمعن يركشب ناك اذإ |
 | رمعلا لصتاو مايألا تلاط نإو هلضفب الإ ركشلا غولب فيكف 59

 ”٠ هترفغتسا اذإف «هدابع ىلع ًاباوت لجو زع لزي مل :يأ «ًاباوت ناك هنإ#

 :ةروسلا ىتعم وه اذه «كيلع بات

 هت امل اذهلو «ءايكذألا الإ هل نطفتي ال ميظع ىزغم اهل ةروسلا نكل

  eندي هنوك ف هودقتنا سانلا نأ ب ةهنع هللا ىضر ت باطخلا نب رمع عمن 3

GN Eg 
  3نعيبي نأ دارأ ءافلخلا لدعأ نم - هلع هللا ىضر - رمعو :نملشملا بابش

 هذه يف نولوقت ام :مهل لاقو سابع نب هللدبع مهعمو مايألا نم موي يف و
  Jبسحب اهورسفف ةروسلا متح ىتح « حتفلاو هللا رصن ءاجاذإ# ةروسلا

  4انرصن اذإ هرفغتسنو هللا دمحن نأ انرمأ : مهضعب لاقف ءطقف رهظي ام

  ۹ام :لاقف .ًائيش مهضعب لقي ملو «يردن ال : مهضعب لاقو ءانيلع حتفو

 | هملعأ ءال هللا لوسر لجأ وه نينمؤملا ريمأ اي :لاق سابع نبااي لوقت
 ,© «كلجأ ةمالع كاذف ةكم حتف «حتفلاو هللا رصن ءاج اذإ# :هل هللا

 كبر دمحب حبسف .ًاجاوفأ هللا نيد يف نولخدي سانلا تيأرو# ي

 ام الإ اهنم ملعأ ام هللاو» :رمع لاقف «ًاباوت ناك هنإ هرفغتساو | ر
  7ءاكذلا نم هذنع نأو «هزيكو سابع يا لضف كلذب نيبتف . (”(ملعت

 . لجو زع هللا دارمب ةفرعملاو اي

 سانلا دشأ وه يذلا ةي هللا لوسر لعج ةروسلا هذه تلزن ال 0

 :هدوجسو هعوكر يف لوقي نأ رثكي لعج هلل مهاقتأو هلل ةدابع #

 )٤۲۹٤(. (01) باب ,يزاغملا باتك «يراخبلا هجرخأ [| )١(



 ع fF ذلا ةروس ريسفت | ر

 ي كناحبس :لوقتف . “يل رفغا مهللا «كدمحبو انبر مهللا كناحبس» |
 تبثو ءانرمأ يف انفارسإو ءانبونذ انل رفغا مهللا «كدمحبو انبر مهللا #9

 .نيرفاكلا موقلا ىلع انرصناو ءانمادقأ ي

 باتك ءملسمو 2( 0 هللا رصن ءاج اذإ ةروس باي ءراسفتلا باتك « يراخبلا هج رخأ )200 5

 .(۲۱۷) )٤۸٤( دوجسلاو عوكرلا يف لاقي ام باب ءةالصلا |[

 لي رک س س سک ےس ولك ہک ہک ہک 7"



 0 ذخذ#ذخذذآأذآذ زازا زف

+ xxx جل 

 4+ یا لقا ما م شو
 5 ر الجيم د ےہ وک و ج 7 00-2 كو سم جمس ل <

 ي بسكامو ولام هنع غا ام يرن بتو بهل أ ادي تبت #
LK o2ص 1 0 0 ل ےک چر عرس ا  

 اهديج یف بطحلا لاح متأرمأو ل بط تاذاران لصِْيَس
 يي ا 5 رو و

 .40عَّست يلب ( هزإ 3
 ْ .اهيلع مالكلا مدقت ةلمسبلا

 © نأ ىلع ةحضاو ةلالد لدي ام ةريثكلا تالالدلا نم هيف نآرقلا اذه

 .هموق ةسائرل الو «هاجل الو كلمل وعدي سيل «قح يَ هللا لوسر
 هبر ةلماعمو هتلماعم يف اومسقنا مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا مامعأو

 : ماسقأ ةثالث ىلإ لجو زع

 .نيملاعلا بر هلل ملسأو «هعم دهاجو هب نمآ مسق

 . رفكلا ىلع قاب هنكل «دعاسو دناس مسقو

 .رفاك وهو «ضراعو دناع مسقو

 .® .بلطملادبع نب ةزمحو «بلطملادبع نب سابعلاف :لوألا امأف

 هب رع هللا دنع ءادهشلا لضفأ نم يناثلا نأل ؛لوألا نم لضفأ :يناثلاو

 | دسأو هللا دسأ هنأب مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا هفصوو «لجو

 نم ةيناثلا ةنسلا يف دحأ يف هنع هللا يضر دهشتساو س

 . "ةرجهلا

 . )۲٤۹( «داهجلا» يف مصاع يبأ نباو « ٤۳۸/۸ «ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلا هجرخأ (۱)

 )٤٠١۷۲(. هنع هللا ىضر بلطملادبع نب ةزمح لتق باب «يزاغملا باتك «يراخبلا هجرخأ (۲)



 ١ ا کلو هتدناسمو هنع عافدلا يف ها ريخ ا ا ماق بلاط ©:

eتيس  E A1 ل حا  

 ر لب ىبأ هنكل ملسي نأ ةا يبنلا هيلع ضرع ايندلا نم ةظحل رخآ يف
 .® هيلع يبنلا هل عفشف « ”بلطملادبع ةلم ىلع هنإ :هلوق ىلع تامو

 يلغي نالعن هيلعو ءران نم حاضحض يف ناك ىتح مالسلاو ةالصلا

 ٠ . "”هغامد امهنم

 © هيف هللا لزنأ .بهل وبأ وهف ضراعو دناع يذلا :ثلاثلا امأ

 نإ باتي ءنلعلاو رسلا يف ءاهلفنو اهضرف تاولصلا يف ىلتُت ةلماك ةروس
 | :لجو زع هللا لوقي . تانسح رشع فرح لك ىلع ءاهتوالت ىلع ءرملا
 K لَك يبنلا مهعمج نيح بهل يبأ ىلع در اذهو «بتو بهل يبأ ادي تبت تبت
 « ؟”انتعمج اذهلأ كل ات : : بهل وبأ لاق رذنأو رشبف هللا ىلإ مهوعديل

 1 نأ جاتحي ام ريقح رمأ اذه ينعي «ريقحتلل ةراشإ «انتعمج اذهلأ» :هلوق

 K (مكتهلآ ركذي يذلا اذهأ» :هلوقك اذهو شيرق ءامعز هل عمجت

 :اولاقامك هب مته الو ءيشب سيلف «هريقحت ىنعملاو ۳١[. :ءايبنألا]

 ٠إ :فرخزلا] #ميظع نيتيرقلا نم لجر ىلع نآرقلا اذه لزن الول اولاقو#

[Y۱هذه هيلع هللا درف ءانتعمج اذهلأ كل ات : لاق بهل ابأ نأ لصاحلاف  ©" 

 ل لاه وا تاكو «بتو بهل يأ ادي تبت :ةروسلا

 لبق هيديب أدبو . راسخ : يأ .[۳۷ :رفاغ] 4 بابت يف الإ نوعرف ديك امو

 )١( (ببحأ نم يدبت ال كنإ# باب «ريسفتلا باتك «يراخبلا هجرخأ )٤۷۷۲( باتك ءملسمو 7
 وهف كرشلا ىلع تام نم نأ ىلع ليلدلاو «توملا هرضح نم مالسإ ةحص ىلع ليلدلا باب «ناميإلا ١

 ميحجلا باحصأ نم )۲٤( )079 . 9

  (۲)ص هجي رخت مدقت )٤ ٠ °)

 . )٤۹۷۳( بهل تاذ ًاران لصيس# : هلوق باب ءريسفتلا باتك «يراخبلا هجرخأ )۳(



 هبشأ امو ءاطعلاو ذخألاو ءةكرحلاو لمعلا اتلآ امه نيديلا نأل ؛هتاذ

 + ًاميظع ًابهل ىظلتت «ىظلت ران يف نوكي فوس لجرلا اذه نأ ةبسانملا ا
 : رعاشلا لوقي .هلآمو هلاحل ةقباطم |
 هبقل يف تركف نإ هانعمو الإ بقل اذ كانيع ترصبأ نإ لق را
 اذه» : الك لوسرلا لاق ةيبيدحلا ةوزغ ةصق يف ورمع نب أيهس لبقأ الو -

 مسالا نأل « “«مكرمأ نم مكل لهس الإ هارأ امو ءورمع نب ليهس 1
 هذه «ام» هلام هنع ىنغأ امإ# :لجو زع هللا لوقي .لعفلل قباطم 9
 ؟بسك امو هلام هنع ىنغأ ءىش يأ : ىنعملاو ةيماهفتسا نوكت نأ: مش 7

 نأ :امهانعمو «نامزالتم نيينعملا الكو ءًائيش بسك امو هلام هنع نغي م 9
 لاملاف ءعفني لاملا نأ ةداعلا نأ عم ءًائيش هنع نعي مل بسك امو هلام ر

 اذكو اذك كيطعأ انأ :لاقو ودع هيلع طلست ول هسفن ناسنإلا هب يدفي ٠٠

 ولو «ًاليلق وأ ًاريثك ًالام بلطي دق نكل «هقلطي ءينقلطأو لالا نم ف
 يذلا عفنلا نكل «عفني لاملاف ءهلامب عفتنا عاج ولو «هلامب عفتنا ضرم 1
 هنع ىنغأ ام# :لاق اذهلو . عفنب وسبل .رانلا نم هبحاص يجني ال 9

 بسك امو : ىنعملا ليق بسك امو# :هلوق ًائيش هللا نم ينعي . هلام وا
 اوعبتاو# :حون لوقك .هدلوو هلام هنع ىنغأ ام :لاق هنأك .دلولا نم 1
 امو# :هلوق اولعجف .[۲۱ :حون] «ًاراسخ الإ هدلوو هلام هدزي مل نم ۴
 نإ» : يب يبنلا لوقب لوقلا اذه اوديأو .دلولا كلذب ينعي بسك 5

 . ”(مكبسك نم مكدالوأ نإو .مكبسك نم متلكأ ام بيطأ |

 e )١( داهجلا يف طورشلا باب «طورشلا باتك «يراخبلا هجرخأ )۲۷۳١(.
 :لاقو (1o0۸) هدلو لام نم ذخأي دلاولا نأ ءاج ام باب «ماكحألا باتک «يذمرتلا ا 00 0



 / ةروس e ا

 "1 دالوألا لمشت ةيآلا نأو ءاذه نم معأ ةيآلا نأ باوصلاو 01

 95 نم هبسك ام لمشتو «نالا هدي يف سيل يذلا بستكملا لاملا لمشتو 2

 ټپ كيش هنع ينغُي ال هنإف اًرعو ًافرش هديزي امم هبسك ام لك .هاجو فرش ,
 ر يف نيسلا (بهل تاذ ًاران لصيسإ .(بسك امو هلام هنع ىنغأ ام |.
 © ىلاعت هللا نأ ينعي . برقلاو ةقيقحلل ديفملا سيفنتلل *لصيس# :هلوق 9

 # ءاقبلاو ايندلا عاتم نأل ؛بيرق نع بهل تاذ ًاران ىلصيس هنأب هدعوت جي

 | ناو خزربلا يف سانلا ىتح «ةبيرق ةرخآلا نإف لاط امهم ايندلا يف ||
 © نودعوي ام نوري موي مهنأك# ةعاس اهنأكف لاوطلا نينسلا مهيلع ترم 9:

 م «نوقسافلا موقلا الإ كلبي لهف غالب راهن نم ةعاس الإ اوئبلي مل ي
 |٠ هتآرماو# .بيرق هنإف راهن نم ةعاسب ردقم ءىشو .[#ه :فاقحألا] [؟

 © فارشأ نم ةأرما يهو «هعم هتأرما كلذك ينعي «بطحلا ةلامح أ
 ءادعلا يف اهجوز تكراش اهنوكل ًائيش اهفرش اهنع نغي مل نکل شيرق اه

 تأرق «بطحلا ةلامح# :هلوقو .رفكلا ىلع ءاقبلاو ءمثإلاو ©

 © هتأرماو ينعي «ةأرمال ًالاح نوكت اهنإف بصنلا امأ «عفرلاو بصنلاب وأ

 ما تعنلا نأل مذلا ىلع ةبوصنم نوكت وأ .بطحلا ةلامح اهنوك لاح |
 ةءارق ىلع امأو .بطحلا ةلامح مذأ يأ .مذلا ىلع هبصن زوجي عوطقملا 5

 يأ ةغلابم ةغيص «ةلامح# #بطحلا ةلامح# ةأرمال ةفص يهف عفرلا 9

 يف هعضتو كوشلا هيف يذلا بطحلا لمحت انآ اوركذو «ةرثكب هلمحت | ر

 دسم نم لبح اهديج ين» . ةي لوسرلا ىذأ لجأ نم يب يبنلا قيرط ©
 ةدلقتم اهنأ ينعي .فيللا :دسملاو «فورعم لبحلاو «قنعلا :ديجلا ي

 هب يتأت يذلا بطحلا هب طبرتل ءارحصلا ىلإ هب جرخت فيللا نم ًالبح 7

 وند ىلإ ةراشإ وهو «كلذ نم هللاب ذوعن ءَ يبنلا قيرط يف هعضتل 9

 شيرق لئابق رباكأ نم شيرق نم ةأرما ءاهسفن تناهأ اهنأو ءاہترظن اي



 ام عم فيللا نم وهو ءاهقنع يف لبحلا اذه عضتو ءا 1 لإ 1
 . مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةردأ لجأ نمک اار هيفنل
 هذه ىلع لجو زع هللا رسي امب مالكلا يهتني اذمبو .ةيفاعلا هللا لأسن يب



 صالخإلا ةروس ريسفت ١|

 اولاق دوهيلا وأ نيكرشملا نأ :ةروسلا هذه لوزن ببس يف ركذ ظ

 . "ةروسلا هذه هللا لزنأف ؟كبر انل فص :ِهلللَك يبنلل |[.

 ًاضيأ ةمأللو «مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلل باطخلا «لق# 5
 ةلالجلا ظفلو .نيبرعملا دنع نأشلا ريمض «وه# «دحأ هللا وهلو »'
 . ةلقتسم ةلمج «دمصلا هللا# .ناث رخ «دحأ#و أدتبملا رخ وه «هللا» |ي

 : يأ «دحأ# هنع نولأستو هنع نوثدحتت يذلا هللا وه يأ «دحأ هللا» *

 درفتم وه لب «كيرش هل سیلو «ليثم هل سيل «هتمظعو هلالجب دحوتم و
 ىلاعت هللا نيب «ةلقتسم ةلمج «دمصلا هللا# . لجو زع ةمظعلاو لالجلاب 1

 يذلا «هتافص يف لماكلا هنأ :هانعم يف ليق ام عمجأ 4دمصلا# هنأ ٠

 وه. دمصلا نأ سابع نبا نع يور دقف . هتاقولخ عيمج هيلإ ترقتفا ١

 5 لماكلا .هتزع يف لماكلا ءهملح يف لماكلا ءهملع يف لماكلا |ر

 عيمج نع ٍنغتسم هنأ ينعي اذهو . © رثألا يف ركذ ام رخآ ىلإ «هتردق 3

 ةروس نمو باب ءريسفتلا باتك «يذمرتلاو .(1/0) دنسملا يف دمحأ مامإلا هجرخأ )١( و

 . (7751) صالخإلا

 . ۹ N حوف حل :r «هريسفت» يف يربطلا هجرخأ )۲) 7



 أ يذلا وه دمصلا نأ اهريسفت يف ًاضيأ دروو «لماك .هنأل تاقولخملا اإ
 ةرقتفم تاقولخملا عيمج نأ ينعي اذهو ءاهجئاوح يف قتالخلا هيلإ دمصت :۴٠
 هتافص يف لماكلا :وه دمصلل عماجلا ىنعملا نوكيف اذه ىلعو «هيلإ 5

 هل ليثم ال العو لج هنأل «دلي ل # .هتاقولحم عيمج هيلإ ترقتفا يذلا 0
 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق امك هنم ءزجو هدلاو نم قتشم دلولاو 8.

 مث هل ليثم ال العو لج هللاو « "”«ينم ةعضب اهنإ» :ةمطاف يف ملسو 4
 امإو ءايندلا ةدباكم ىلع ةنوعملا يف امإ هيلإ ةجاحلل نوكي امنإ دلولا نإ | ٠
 ش داي دولاب كلذ نع نغتسم لجو زع هللاو . لسنلا ءاقب ىلإ ةجاحلا يف را

 هل رع هللا راشأ دقو . لجو زع دحأ لك نع نغتسم هنألو ؛هل ليثم ال هنأل 2

 2| نكت ملو دلو هل نوكي ىنأ# : : ىلاعت هلوق يف ًاضيأ هتدالو عانتما ىلإ لجو 5
 دلولاف ٠١١[. :ماعنألا] #ميلع ءيش لكب وهو ءيش لك قلخو ةبحاص هل را
 لك قلاخ ناك اذإف «ءيش لك قلاخ وه كلذكو «هدلت ةبحاص ىلإ جاتحي ي
 ىلع در #دلی 1 :هلوق يفو .هنم نئاب هنع لصفنم ءيش لكف ءيش ۽

 «دوهيلاو «نوكرشملا :مهو «مدأ ينب نم ةفرحنم فئاوط ثالث 9
 ىًاثانإ نمحر لادابع مه نيذلا ةكئالملا اولعج نيكرشملا نأل .ىراصنلاو أي
 ىراصنلاو . هللا نبا ريزع :اولاق دوهيلاو . هللا تانب ةكئالملا نإ 20 +

 ي زع هنأل «دلوي ملو دلي مل» :هلوقب هللا مهيذكف . هللا نبا حيسملا :اولاق ,
 | ملو# !؟ادولوم نوكي فيكف «َءيش 8 سيل يذلا لوألا وه لجو |
 98 هللا ىفنف «هتافص عيمج يف ايواسم دحأ هل نكي مل يأ «دحأ ًاوفك هل نكي 7

 هذهو «ليثم هل وأ «ًادولوم وأ «ًادلاو نوكي نأ هسفن نع ىلاعتو هناحبس ني

 ةبقنمو الب هللا لوسر ةبارق بقانم باب كب يبنلا باحصأ لئاضف باتك «يراخبلا هجرخأ [| )١(
 )۲٤٤۹( اهنع هللا ىضر يبنلا تنب لئاضف باب «ةباحصلا لئاضف باتك «ملسمو .(71715) ةمطاف 5

(95). 



 ‹ “«نآرقلا ثلث لدعت اهنإ» :كلك يتلا لاق . ميظع لضف اهل ةروسلا

Eماقم موقت ال نکل نآرقلا ثلث لدعت يهف  

 ثالث ةضيرفلا ةالصلا يف اهررك ول ناسنإلا نأ ليلدب .نآرقلا ثلث

 أرق امنأكف تارم ثالث اهأرق اذإ هنأ عم «ةحتافلا نع هفكت مل تارم

 الداعم ءيشلا نوكي نأ برغتست ڌ الو «هنع ءىرجت ال اهنكل «هلك نآرقلا 4

 نم نأ ربخأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا وه اهف .هنع ءىزجي الو ءيشلل اج
 ىلع وهو ءدمحلا هلو كلملا هل .هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال» :لاق ٠

 دلو نم وأ «ليعامسإ ينب نم سفنأ ةعبرأ قتعأ امنأكف «ريدق ءيش لك |
 مل «ركذلا اذه لاقو «ةرافك ةبقر هيلع ناك ول كلذ عمو « "«ليعامسإ
 هماقم ًامئاق نوكي نأ ءيشلل ءيشلا ةلداعم نم مزلي الف ةرافكلا نع هفكي

 . ءازجإلا يف

 ةعكرلا يف اهم أرقي مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ناك ةروسلا هذه

 « ”فاوطلا يتعكر يفو « ©برغملا ةئس يفو . "رجفلا ةنس يف ةيناثلا
 اذهلو هلل ماتلا صالخإلا ىلع ةينبم األ « **رتولا يف اهب أرقي كلذكو أ
 .٠ صالخإلا ةروس ىمست |

 لسمو )٠٠٠١(. «دحأ هللا وه لق# لضف باب «نآرقلا لئاضف باتك «يراخبلا هجرخأ 9 )١(

 . )٠٠۹( (۸۱۱) «دحأ هللا وه لق# ةءارق لضف باب «نيرفاسملا ةالص باتك |

 . (270) (۲۹۹۳) ليلهتلا لضف باب ءركذلا باتك ءملسم هجرخأ )١( »أ

 . (770) ص هجيرخت مدقت (۳) |[

 ١ )4( ص هجيرخت مدقت )770( .

 . (0”77) ص هجيرخت مدقت )0( 3

 نسح ثيدح :لاقو (575) رتولا هب أرقي ام يف ءاج ام باب ءرتولا باوبأ «يذمرتلا هجرخأ | )١(



 هر 0

 أ َبَفَو اَذِإ ٍقِساَع رش نموا قلعا رش نی ق
SHOEا الٍ احر  

 .حابصإلا :قلفلاو «هللا وه قلفلا بر (قلفلا برب ذوعأ لقإ»
 © نم ىلاعت هللا هقلطي ام لك قلفلا نأ كلذ نم معأ نوكي نأ زوجيو

 هل بحلا قلاف هللا نإ# :ىلاعت هللا لاق امك .بحلاو «ىونلاو «حابصإلا

 ا رش نم يأ «قلخ ام رش نم# .«حابصإلا قلافإ# :لاقو #ىونلاو
 #2 اذإف ءءوسلاب ةرامأ سفنلا نأل «هسفن رش نم ىتح تاقولخملا عيمج

 يأ ةبطخ يف ءاج امك «كسفن هيف لخدي ام لوأف قلخ ام رش نم تلق

 "٠ «قلخ ام رش نم# :هلوقو . "«انسفنأ رورش نم هللاب ذوعن» ةجاحلا
 K اذإ قساغ رش نمو# . كلذ ريغو ماوهلاو نجلاو سنإلا نيطايش لمشي
 يأ ماع هنإ حيحصلاو ءرمقلا هنإ :ليقو .ليللا هنإ : ليق قساغلا #بقو
 "٠ كولدل ةالصلا مقأ# :لاق ىلاعت هللا نألف «ليللا هنوك امأ ءاذهو اذهل

 9 ماوهلا هيف رثكت ليللاو .[ ]۷۸ | (ليللا قسغ ء ىلإ يلا

 1 مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع ثيدحلا يف ءاج دقف رمقلا امأو
 ي امنإو . ””قساغلا وه اذه» :لاقو .رمقلا ةشئاع ى رأ يئ يبنلا نأ

 ٠٠۲/١. «دنسملا» يف دمحأ مامإلا هجرخأ 8 )١(

 . حيحص نسح ثيدح : لاقو (17577) نيتذوعملا ةروس نمو باب « ريسفتلا باتك «يذمرتلا هجرخأ )۲( 3



 اذإ قساغ رش نم# :هلوقو .ليللا يف نوكي هناطلس نأل ًاقساغ ناك |

 ىلع صاخلا فطع باب نم «قلخ ام رش نم# ىلع فوطعم وه 4بقو 8#
 «بقو اذإ# :هلوقو لجو زع هللا تاقولخ نم قساغلا نأل «ماعلا ١

 ءاضأ اذإ رمقلا كلذكو «قساغ همالظب لخد اذإ ليللاف . لخد اذإ :يأ | ر

 يف تاثافنلا رش نمو# .ليللاب الإ كلذ نوكي الو «قساغ هنإف هرونب ل
 ءاهريغو لابحلا ندقعي .تارحاسلا نه (دقعلا يف تاثافنلا# <دقعلا ظ
 مث دقعت ةدقع لك ىلع نيطايشلا ءامسأ اهيف ةمسلطم ةءارقب ثفنتو |

 ديرت ةثيبخلا اهسفنب يهو «ثفنت مث دقعت «ثفنت مث دقعت « ثفنت

 تاثافنلا هللا ركذو .روحسملل ةبسنلاب رحسلا اذه رثؤيف «ًائيعم ًاصخش
 نه رحسلا نم عونلا اذه لمعتسي يذلا نأ بلاغلا نأل ؛نيثافنلا نود | ٠
 نإ :لاقي نأ لمتحيو #«دقعلا يف تاثافنلا» :لاق اذهلف ءءاسنلا #9

 رش نمو# .ءاسنلاو لاجرلا لمشيف تاثافنلا سفنألا ينعي تاثافنلا |
 هدجتف «هريغ ىلع هللا ةمعن هركي يذلا وه دساحلا #دسح اذإ دساح
 ريغ وأ ملع وأ «هاج وأ «لامب ناسنإلا اذه ىلع هللا معنأ اذإ ًاعرذ قيضي أ
 هللا ةمعن هبلق يف هركيو دسحي عون :ناعون داّسحلا نكلو هدسحيف .كلذ اه

 نم ًامومغم ًامومهم هدجت ‹ءيشب دوسحملل ضرعتي ال نكل «هريغ ىلع #

 وه امنإ ءالبلاو رشلاو . هبحاص ىلع يدتعي ال هنكل «هربغ ىلع هللا معن 9

 نيعلا دساحلا دسح نمو .#دسح اذإ# : لاق اذهلو .دسح اذإ دساحلاب أر

 اذإف ريغلا ىلع هللا معنل ةهارك هدنع لجرلا اذه نوكي ناعما بيصت ىتلا
 (ىنعم) ةثيبخلا هسفن نم جرخ ةمعنب نالف ىلع معنأ هللا نأ هسفنب سحأ ل

 #2 ىلع طلستي دساخلا ىتح «نج ًانايحأو ‹ضرمي ًانايحأو «تومي ًانايحأ 4

 ي وأ رسكنتو نيعلاب ةرايسلا بيصي امبرو «هلاغتشا فقويف ديدحلا 5



 قع نا ر اا ا وأ هاما غار يت ارو هن طعك

 «بقو اذإ قساغلا لجو زع هللا ركذو «لجو زع هللا نذإب بيصت ۴
 هذه يف هلك ءالبلا نأل ؛دسح اذإ دساحلاو ءدقعلا يف تاثافنلاو يك

 « ىشغي اذإ ليللاو# .ءاشغو رتس ليللا .اًيفخ نوكي ةثالثلا لاوحألا
 ًاضيأ «دقعلا يف تاثافنلا# .هب ملعي الو رشلا هب نمكي ١[. :ليللا] 8

 يأت ىفخ ًاضيأ نئاعلا «دسح اذإ دساحلا# .ملعي ال يفخ رحسلا اي
 سانلا بحأ نم ثنأو كيلإ سانلا بحأ نم هنأ نظن 4 7 نيعلا 2

 رومألا هذه هللا صخ ببسلا اذهل .نيعلاب كبيصي كلذ عمو هيلإ 8

 . #قلخ ام رش نم# :هلوق يف ةلخاد يهف الإو |

 ؟ةثالثلا رورشلا هذه نم صلختلل قيرطلا وه ام : لئاق لاق اذإف

 ضوفيو «هبرب هبلق ناسنإلا قلعي نأ صلختلل قيرطلا :انلق
 اہ ىتلا ةيعرشلا داروألا لمعتسيو «هللا لع لكوتلا ققحيو ءهيلإ هرمأ م

 ةنوآلا يف سانلا يف رمألا رثك امو ءءالؤه رش نم اهظفحيو هسفن نصحي »أ
 نع مهتلفغ لجأ نم الإ كلذ هبشأ امو داسحلاو ةرحسلا نم ريخألا اه

 داروألل مهلامعتسا ةلقو «لجو زع هللا ىلع مهلكوت فعضو هللا 5

 ةيعرشلا داروألا نأ ملعن نحنف الإو «نونصحتي اهب يتلا ةيعرشلا وا
 اًريثك نأ فسألا عم نكل . جوجأمو جوجأي دس نم دشأ «عينم نصح اړ

 .ًاريثك لفغي دقف فرع نمو «ًائيش داروألا هذه نع فرعي ال سانلا نم

 اولمعتسا سانلا نأ ولو «صقن اذه لكو «رضاح ريغ هبلقف اهأرق نمو أ
 هللا لأسن .ةريثك رورش نم اومل اة لاه تاج انه غ ةازوألا



 .اهيلع مالكلا مدقت ةلمسبلا

 سانلا بر وهو «لجو زع هللا وهو « سانلا برب ذوعأ لق# 4
 ‹تاومسلا برو «نجلا برو «ةكئالملا برو «سانلا بر « مهريغو 7

 نكل ٠ءيش لك برو «رمقلا برو «سمشلا برو «ضرألا برو

 يأ *« سانلا هلإ# . لجو زع هللا وه لماكلا فرصتلاو «سانلا يف ايلعلا 9
 همظعتو هبحتو بولقلا ههلأت يذلا اًقح دوبعملاف «مهدوبعمو مههولأم اي
 ف E يذلا . سانخلا ساوسولا رش نمل . لجو زع هللا وه 3
 اهنإ :ءاملعلا لاق « ساوسولا# *« سانلاو ةنجلا نم .سانلا رودص 9
 يف ىقلي ام : يه ةسوسولاو . سوسوملا : يأ لعافلا مسا هب داري ردصم اه

 وهو لجو زع هللا ركذ دنع ربديو يلويو مزهنيو سنخي يذلا * سانخلا# را
 ال ىتح طارض هل ناطيشلا ربدأ ةالصلل يدون اذإ اذهلو .ناطيشلا ا

 ىتح «ربدأ ةالصلل بوث اذإ ىتح لبقأ ءادنلا يضق اذإف «نيذأتلا عمسي م٠

 ءاذك ركذا :لوقي .هسفنو ءرملا نيب رطخي ىتح لبقأ بيوثتلا يضق اذإ أ



 . ”ىلص مك يردي ال لجرلا لظي ىتح ركذي نكي مل امل ءاذك ركذا
 #9 ناليغلاو « "«ناذألاب اوردابف ناليغلا تلوغت اذإ» :رثآلا يف ءاج اذهلو

 وأ «ةلوهم ءايشأ اهنأكو هرفس يف رفاسملل ليختت يتلا نيطايشلا يه
 ٠ | ةنجلا نم# :هلوقو .تفرصنا ناسنإلا ربك اذإف كلذ هبشأ ام وأ ودع
 امأ «مدآ ينب نم نوكتو «نجلا نم نوكت سواسولا نأ يأ * سانلاو

 ةسوسو امأو .مدلا ىرجم مدآ نبا نم يرجي هنأل رهاظف نجلا ةسوسو

 هنونيزيو ءرشلاب هيلإ نوحوي ناسنإلا ىلإ نوتأي نيذلا رثكأ امف مدآ ينب | '
 . هيلإ فرصنيو هبلب مالكلا اذه ذخأي ىتح هبلق يف

 الع ىبنلا ناك سانلاو «قلفلاو ءصالخإلا : ثالثلا روسلا هذه ظ

 | نم عاطتسا امو «ههجو كلذب حسمو هفك يف ثفن هشارف ىلإ ىوأ اذإ ['
 © نأ ناسنإلل يغبنيف . “سمخلا تاولصلا فلخ اهأرق امبرو « ”هندب »9

 هيلع هللا ىلص يبنلا نع درو امك اهعضاوم يف اهتوالت يف ةنسلا ىرحتي اه
 هللاو .أبنلا ءزج وهو نآرقلا نم ءزج رخآ متخن اذهبو «ملسو هلآو ١
 . نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم انيبن ىلع ملسو هللا ىلصو «ملعأ ال

 50 باب ءةالصلا باتك ءملسمو )1١8(. نيذأتلا لضف باب .«ناذألا باتك «يراخبلا هجرخأ 5 )١(

 . (87) (۳۸۹) هعامس دنع ناطيشلا بورهو ناذألا لضف
 .(5١؟الال) «دنسملا» يف لمحأ مامإلا هجرخأ 6 3

 .(0019) تاذوعملا لضف باب «نآرقلا لئاضف باتك «يراخبلا هجرخأ (۳) و
 182 باب 3 وهسلا باتك «ىئاسنلاو . (Yo) رافغتس الأ يف باب «رتولا باتك “«دواد وبأ هج رخأ 62 3

 طرش ىلع هححصو (؟07 /۱) مكاحلاو .(1707) ةالصلا نم ميلستلا دعب تاذوعملا ةءارقب رمألا

 أ 1
7 ٤ 









 ؤم نم ايرثلا راد تارادصإ تافل هم ٠

 ةمالعلا خيشلا ةليضف صف ۰

 هللا هه و - !

 | رصان نب دهف دادعإو عمجج و - ناميلسل

 ةليضف لئاسرو ىواتف عومجم نب حلاص نب دمحم خيشلا ة صف ائ ادلجم ٩١ نيميثع

 تاهبشلا فشك 3

 وصألا ةثالث حرش لوصأ 0

 يقعلا حرش يطساولا ةديقعلا حرش ةيطس 00

 ملعلا باتك

 ناضمر سلاج

 مالسإلا ناكرأ ىواتف


